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Elõszó

”
Az én kedvemért ne tégy Te csodát,

Csak teljesüljön lényed száz törvénye,
Amelyet nemzedékrõl nemzedékre

Mindenki lát.”

(Reményik Sándor: A zarándok könyvébõl XIV.)

Az aktív gyülekezeti életforma óriási segítség a személyes keresztyén élet gya -
korlásában. Jólesõ érzés megérkezni az alkalmakra, erõt meríteni és bátrab-
ban távozni a mindennapok világába. A helytalálás lehetõsége a gyülekezet.
Benne állandóan finomodik az önértékelésünk, a másik ember szemlélése és
nem utolsó sorban a küldetéstudatunk. Ennek a csiszolódási folyamatnak a
szépsége az, hogy hétrõl hétre összeköt minket a közös cselekvés változatos
formája a helyi gyülekezetünkben. Az odatartozás érzése egyben mindig az
összetartozás szándékát is jelenti. 

Minden egyházi tevékenységnek a legfontosabb célja a gyülekezeti élet
hatékonyságának fokozása, – más kifejezéssel élve – a láng újjáélesztésének
csodáját szeretné megtapasztalni mindenki, aki ajtót nyit a közösségeinkbe.
Érkezõk, érdeklõdõk ugyanúgy szeretnének feleletet találni életük aktuális
kérdéseire, mint az ott élõk, a beleszületettek. A bátrabb ajtónyitásra nagy
szükségünk van ma. A merészebb megfogalmazást is sokan várják tõlünk. A
találkozás lehetõségét csak az õszinte légkör teremti meg igazán. Viták, néze -
tek ütköztetése és kemény csatározások után talán meg lehet érkezni oda,
hogy higgadt és a szívünk mélyérõl kiinduló felelõsség alázatában a közösen
végzendõ gyülekezetépítés mindent megelõzzön egyházunkban. Minõségi
megújulás ott indul el, ahol a tartalom kerül a középpontba. Változtatni is csak
akkor érdemes és szabad a formákon, ha az újnak belsõ világunkban is van
átalakító ereje. A teológia tudományos szintû mûvelésének sincs más célja,
mint az, hogy segítse az elhívott küldötteket minden szinten abban, hogy vál-
lalt szolgálatukat el tudják látni. 

Gyülekezetpedagógiai füzetek szerkesztésének és közreadásának az 1999
novemberében, Révfülöpön megtartott országos felügyelõi konferencia adott
indítást. Az ott jelen lévõ tisztségviselõk gyülekezetszeretete és felelõsségérze -
te rendkívüli módon átjárta az együttlétet. A nem lelkészi tisztség betöltõi sor -
ra fogalmazták meg vallomásaikat arról, hogy mit jelent számukra az evangéli -
kus gyülekezeti életközösség. Az idõsek tradíciótól átitatott szavai a régi érté -
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kek szépségét tükrözték. A fiatalok elszántsága és lelkes vállalkozása a jövõ
iránti bizalmat növelte. A generációk és a nézetek kölcsönös és türelmes meg -
hallgatása testvéri légkört nyújtott mindenki számára. Egymás karizmáinak fel -
fedezése már a helyszínen is új, közös lépések alapjává lett. Felügyelõ és lel -
kész, civil szolgáló és klerikus, idõs és fiatal csak egy egészségesebb légkör vé -
delme alatt lesz képes arra, hogy egy strukturális átalakulás lelki mélységeket
is átjáró tartalmát megtalálja. 

Vallomások, vélemények és átbeszélhetõ kérdések közlésével szeretnénk
azt is segíteni, hogy a presbiteri ülések és a gyülekezeti közgyûlések ne csak
hivatalos ügyintézés eszközei lehessenek, vagy egy új struktúra szintjei, hanem
a gyülekezeti élet lelki megújulásának valóságos színterei. Az alapoknál, a bá -
zison elkezdõdõ új hangvétel és hozzáállás biztos támasza lehet minden ké -
sõbbi és magasabb szinten is megtörténõ gyógyulásnak. Az egyetemes papság
elve alapján pedig akkor élhetünk, ha a 

”
civil kontroll” lelkipásztorokat erõsít

és támogat, a 
”
professzionális szolgálatvégzõk” pedig türelemmel és alázattal

igénylik társaikat a szolgálatban. Sohasem szabad elfelejteni, hogy a küzdel -
münk biztosítékai nem mi magunk vagyunk, az igazi célért pedig szüntelenül
könyörögnünk kell. Tisztségek betöltõinek és szolgálatok vállalóinak tudniuk
kell, hogy nem maguknak kedveznek, hanem a másik ember épülésének és az
egész gyülekezet összeilleszkedésének. Az ígéretünk ennyi: 

”
A türelem és vi -

gasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen kö -
zöttetek Jézus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsõítsétek a mi
Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.” (Róm 15,5-6) Ehhez kérjük Isten Szent -
lelkének erejét: Veni, Sancte Spiritus. 

Egy az idõsebb generációhoz tartozó gyülekezeti tag panaszkodta a na -
pokban, hogy minél több alkalom és nagyszerû szervezési technika van jelen
az egyházi életben, annál jobban tûnik el a meghitt összetartozás érzése az
emberekbõl. A személyes beszélgetések lehetõsége csökken, az istentisztelet
elõtt és után mindenki siet, 

”
a lelkészrõl pedig állandóan az sugárzik felém,

hogy nincs rám ideje”. Azzal summázta mondanivalóját, hogy nagyon sajnál-
ná, ha tovább fogyna az evangélikusság eddig meglévõ és nagyon is jellemzõ
tulajdonsága: összetartozás – örvendezõ lélekkel. Lehet, hogy nem túl mo -
dern ez a megfogalmazás, de lényeges dolgot fejez ki. Fontos küldetése egy új
egyházi tisztségviselõ rétegnek az, hogy a megelõzõ generációtól átvegye a jól
begyakorolt és a továbbélést jelentõ lelkiséget. A tradíció becsületes õrzése ad
igazi alapot a ma élõ nemzedék újrafogalmazó küldetésének. Csak attól érde -
mes megválni, ami valóban akadály volt a múltban, és arra érdemes kimon-
dani a modern jelzõt, ami valóban új arcokat és új életeket hoz a gyülekezetek
közösségébe. Ehhez kívánunk hozzájárulni ezzel a kiadványunkkal.

A kötet szerkesztõje
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A tisztség értéke





Reuss András

KERESZTYÉNSÉG ÉS TÁRSADALOM

Egyrészt hallatlanul tág ölelésû, másrészt egészen személyes vonatkozású is a
címben szereplõ két szó. A társadalom fogalma jelöli az emberi közösség vala -
mennyi életmegnyilvánulását és színterét, amelyekben minden ember valami -
lyen módon benne él és amely által mindenki érintett. A keresztyénség fogal -
ma pedig – az egyház fogalmánál is szélesebben, amelyben hangsúlyos az in -
tézmény – magában foglalja a keresztyén hit megélését és hatását a krisztuskö -
vetés elkötelezett, már-már hõsi megvalósításától a keresztyén vallás kulturális
– már-már szinte csak szekuláris – befolyásáig.

Témánk nem a két fogalomnak, hanem a kettõ egymáshoz való viszonyá -
nak a meghatározása. Ha tagadjuk, hogy a kettõnek valami kapcsolata van
vagy lehet egymással, illetve ezt tartanánk jónak, akkor egyáltalán nem te -
szünk semmilyen kötõszót a két fogalom közé: keresztyénség, társadalom. Ha
a kettõt kibékíthetetlen ellentétben látjuk, akkor választó kötõszót kell tennünk
közéjük: keresztyénség vagy társadalom. Ha a kettõ közötti kapcsolatot felis -
merjük, elismerjük, ápolandónak tartjuk, akkor összekapcsoljuk õket: keresz -
tyénség és társadalom. Ez az „és” természetesen sokféle tartalmat hordozhat.
A továbbiakban e kötõszó változó jelentésének áttekintése következik, majd a
mai kapcsolat tartalmának néhány fontos szempontjára hívom fel a figyelmet.

Észrevétlenség: I-II. század

A krisztushit lélektõl lélekig terjed, nem kampányok, hanem csendes beszélge -
tések révén. Az emberek nem külsõ vonzásokra, érdekeiket követve lesznek
keresztyének, hanem a hallott ige indítja el új úton õket. Jellemzõ az egyes sze -
mélyek elkötelezett életfolytatása: a személyes döntés meghatározza a további
utat, egész életük minden vonatkozását.

Vannak viták. Egymást intik, egymással való vitáikat általában megoldják.
Az ideális példa a jeruzsálemi gyülekezet életének leírása (ApCsel 2,42-47;
4,32-35). Jeruzsálemben vagyonközösségben élnek, egymást anyagi áldoza -
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tok árán is segítik. Elmondható, hogy úgy ragyognak a világban, mint a csilla -
gok (Fil 2,14-16). A reális példa a korinthusi gyülekezet számos hitbeli és er -
kölcsi problémájával.

Az õket körülvevõ társadalom egésze azonban tulajdonképpen észre sem
veszi õket. A keresztyénség személyes ügy. A keresztyénné lett emberek nem
keltenek feltûnést, illetve inkább csak szûkebb körben. A keresztyénség és tár -
sa dalom közötti kapcsolat kérdései még alig jelennek meg, alig vetõdnek fel.

Feszültség: II-IV. század

A keresztyének száma növekedik. Egyre inkább észrevehetõk. Egyre több
gondot okoznak azok a gondolatok, szokások, problémák, amelyeket a meg -
keresztelkedõk hoznak magukkal gyülekezeteikbe. A társadalom számára tu -
datosodni kezd, hogy itt valami új jelenik meg, és ez kérdéseket vet fel. Egyre
gyakoribb, hogy a keresztyének vitába keverednek hitük és erkölcsük kérdé -
seirõl a kívülállókkal. E viták harcosai az apologéták.

Még mindig jellemzõ, hogy elsõsorban személyes döntése alapján lesz ke -
resztyén valaki és keresztyénségében elkötelezett, de növekedik a problemati -
kus esetek száma, amelyek aztán a keresztyénség létét is veszélyeztetik. A gaz -
dag hajótulajdonos, Markión például, akit püspök apja kizárt a gyülekezetbõl,
Rómában 200.000 szeszterciusz adományt ad, hogy bizalmukba férkõzzék.
Késõbb kiderül, hogy Markión elveti az Ószövetséget, szembeállítja egymással
a teremtõ és a megváltó Istent. Ekkor szembefordulnak tanaival, még azon az
áron is, hogy adományát visszafizetik neki.

Ez a keresztyénüldözések ideje, amelyek nemhogy megállítanák a keresz -
tyénség terjedését, hanem talán még elõ is segítik. Keresztyénség és társada -
lom élesen szembekerül egymással: vagy keresztyén valaki, vagy a társadalom
elismert tagja. Aki ebben a helyzetben keresztyénné lesz, azzal kell számolnia,
hogy kikerül a társadalomból. Aki ebben a helyzetben keresztyénként kom -
promisszumot keres, esetleg azzal, hogy a szent könyvek helyett valamilyen
értékes könyvet, de nem a keresztyénség szent könyveit szolgáltatja be, kétes
hírû megalkuvóvá – traditorrá – lesz.

Azonosulás: IV-XX. század

A III. század elején a birodalom lakosságának kb. 10%-a keresztyén. A IV. szá -
zad elején Nagy Konstantin már türelmet tanúsít a keresztyénség iránt, sõt tá -
mogatja is. Feltehetõ, hogy nemcsak politikai érdekbõl, hanem a keresztyén -
ség iránti tiszteletbõl is. Észak-Afrikában – hiszen elõször még csak nyugat-ró -
mai császár – rendezni kívánja az egyház tulajdoni ügyeit (kegyszerek, teme -
tõk, istentiszteleti helyek). Gondot okoz azonban a traditor által felszentelt
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Caecilianus és az õ legitimitását megkérdõjelezõ Donatus körüli belsõ egyházi
vita. A donatisták a császár közbelépését kérik, aki vonakodik beavatkozni,
ezért egyházi döntést kér. Amikor kiderül, hogy a döntés nem a donatistáknak
kedvez, akkor elutasítják a császár illetékességét, a császár pedig ellenük for -
dul. Ezzel veszi kezdetét az egyház ügyeibe a segítés szándékával vagy ürü -
gyén való hatalmi beavatkozások hosszú sora.

Alapvetõen megváltozik azonban a helyzet: nem kell többé áldozatot be -
mutatni, nem követelik meg a szent könyvek átadását. Ennek következtében
nem kerülnek lelkiismereti konfliktusba azok, akik állami hivatalt vállalnak. El -
képzelhetõnek, sõt szükségesnek tartják, hogy keresztyének is vállaljanak ka -
tonai szolgálatot „békében”. Nagy Konstantin elismeri és szabályozza a püspö -
kök bíráskodási jogát: aki kívánja, nem kell világi bírósághoz fordulnia. Óriási
mértékben megnövekedik ezzel az egyházi vezetõk tekintélye. A császár anya-
gi támoga tást ad, túltéve más adományozókon, és ezt az egyház elfogadja.

Nem csak Nagy Konstantin idején, hanem az utána következõ századok -
ban szinte a mai napig hasonló azonosulásban élt keresztyénség és társada -
lom. Ez az azonosulás sokkal több, mint az állam és az egyház azonosulása,
vagy – ahogyan sokszor emlegetik – a trón és az oltár szövetsége. Sokféle for -
mában létezett ez az azonosulás. Kiindulása és általános jellemzõje, hogy ter -
mészetesnek veszi: mindenki keresztyén. Az egyházi állam, azaz a pápaság is bi -
zonyos értelemben ilyen azonosulás volt egykor, csak a pápától kapják az ural -
kodók – mint Szent István is – a világi hatalom kardját, hogy keresztyénként,
Krisztusnak szolgálva uralkodjanak. Skandináviában, ahol alkotmányos mo -
narchia van, most szüntetik meg ezt az azonosulást, miután a társadalom, ami
a belsõ hozzáállást illeti, már nem keresztyén.

Az itt vázolt azonosulás következménye:

• Bár mindenkirõl feltételezik a keresztyénséghez tartozást és az egészé -
ben annak megfelelõ életvitelt, a keresztyénség számos esetben – kü -
lönbözõ korokban különbözõ arányban – legföljebb csak formális
megfelelést jelent, vagyis üres frázissá válik.

• Döntés nélküli keresztyénség, mert mindenki keresztyén, mert beleszü -
letnek az emberek a keresztyénségbe. Svédországban minden svéd
állampolgár a születésétõl fogva tagja a Svéd Egyháznak, még ha
nem is keresztelik meg.

• Elkényelmesedett keresztyénség, mivel ugyanis külsõ támadói nincse -
nek, megvédeni sem kell. Legföljebb – esetleg társadalmi és politikai
érdekek mentén kialakult – egymással vitatkozó és vetélkedõ egyházi
csoportok vannak, amelyek – mivel elvakultak – megengedhetik ma -
guknak azt a luxust, hogy ne békéljenek meg egymással.

• Tekintélyelvû keresztyénség, mert fent döntenek és ezeknek a dönté -
seknek a hatalom ad érvényt és súlyt. Arra az esetre viszont, ha a te -
kintélyek helytelenül döntenek vagy nincs igazuk, nincs megoldása.
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• A fennálló társadalmi helyzetet – tulajdonképpen csak ritka kivételek -
tõl eltekintve – elfogadó, azzal azonosuló keresztyénség. S nemcsak
azért, mert a szembenállás a külsõ védelmet és a biztonságot veszé -
lyeztetné, hanem azért is, mert a keresztyénség teljes mértékben azo -
nosul a társadalommal, azt keresztyén társadalomnak tartja. Szociális
feszültségek kiélezõdése és robbanása idején ez katasztrofális hely -
zetbe hozza a keresztyénséget.

Az azonosulásra két átmeneti, de rendkívül súlyos példa:
Az egyik: Hitler és a nemzeti szocializmus a keresztyénséget a német nép

vallásává, német vallássá akarták tenni, azaz teljesen a társadalom és az állam
szolgálatába állítani.

A másik a szocializmus, amelynek célkitûzése volt, hogy a párt vezette tár -
sadalom szolgálatába vonja és engedelmes eszközévé tegye az egyházat, és
ennek függvényében korlátozottan hagyta élni és támogatta.

Ezekben a helyzetekben már

• megszólal a szembenállás is, mert túl nagynak tûnik az azonosulás ára,
• a keresztyénség külsõ védelme kezd kényelmetlen lenni, mert korlá -

tozza a szabad mûködést, sõt a védelem kiszolgáltatottsággá válik,
• észreveszik, hogy a keresztyénség alapjai forognak veszélyben.

A probléma akkor jelentkezik, ha nem lehet természetesnek venni min -
denki keresztyénségét, és nem lehet már a keresztyén gondolkodásra és élet -
folytatásra mint mindenki által elfogadott normára hivatkozni. A keresztyén -
ség külön problémája, ha a keresztyének – legyen az ok akár tudatlanság, akár
külsõ nyomás – inkább a társadalom, mint hitük elvárásainak igyekeznek
megfelelni, vagyis feladják keresztyénségüket.

Elválasztás – elszakadás: XIX-XX. század

A múlt tapasztalatai ösztönözték keresztyénség és társadalom elszakítására a
társadalmi törekvéseket:

• Ne legyen kényszer a keresztyénség, hiszen ez képmutatáshoz vezet,
hanem legyen személyes döntés és elkötelezettség.

• Legyen a keresztyénség magánügy, ne származzék abból sem elõny,
sem hátrány, hogy valaki keresztyén vagy nem-keresztyén.

• Meg kell szabadulni a keresztyénségtõl, mert leszerepelt a történelem -
ben, a jelenben pedig nincsen jelentõsége.
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Mindebben nemcsak az állami hatalomnak a keresztyénségre kifejtett
nyomására vagy az egyházakat korlátozó döntéseire kell gondolnunk, hanem
az egyes emberek gondolkodására is. A kettõ ugyanis hallatlan mértékben
párhuzamosan hat(ott), hiszen még azokban a társadalmakban is, ahol nem
lehet az állam egyházellenességérõl beszélni, a közgondolkodást – még ha itt -
ott szimpatizál is bizonyos keresztyén hagyományokkal vagy szokásokkal (pl.
karácsony) – nem a keresztyénség hatja át.

Keresztyénség és társadalom elszakítását kifejezetten keresztyén érvekkel
is alátámasztják:

• Ne avatkozzon bele semmiféle külsõ hatalom vagy idegen hatás a ke -
resztyén hit és életfolytatás dolgaiba.

• Ne álljon a keresztyénség tõle teljesen idegen célok szolgálatába.
• Ne szentesítse a keresztyénség – akár a puszta jelenlétével vagy hall -

gatásával – a társadalomban fennálló állapotokat.
• Ne kötelezze le magát a keresztyénség, és ne adja fel szabadságát pél -

dául anyagi támogatás elfogadásával.
• A keresztyénség ne engedje magát felhígulni azzal, hogy nem határoz -

za meg világosan a maga határait és egyértelmû határozottsággal a
keresztyén élet normáit.

Az említett elválasztási és elszakadási törekvések következménye, hogy a
társadalomból kiszorítják a keresztyénséget. A keresztyén értékek, a keresz -
tyén érvelés, a keresztyénség bármilyen védelme idegen és egyre idegenebbé
válik a társadalomban. Intézményesen a keresztyénséget a társadalom egyik,
a vallást magában foglaló alrendszerének tekintik, amelynek csak a maga he -
lyén és hatókörében van létjogosultsága. A közgondolkodás is legföljebb sajá -
tos részérdekek, részértékek, részszempontok képviselõinek tekinti a keresz -
tyénséget, amely mellett más részérdekek, részértékek, részszempontok képvi -
selõinek is ugyanolyan jogokat kell biztosítani. Ez a keresztyénség, vagy általá -
nosabban a vallás szekularizációja.

A keresztyénség akkor is kiszorul a társadalomból, ha a múlt súlyos hibái -
ból azt a leegyszerûsített következtetést vonja le, hogy minden baj oka a társa -
dalomhoz való kötõdés, a vele való azonosulás volt. Ha tehát a keresztyének
visszavonulnak minden olyan területrõl, amelyeken korábban – a késõbbi le -
egyszerûsített mérték szerint – megégették magukat. Valószínûleg sokkal ár -
nyaltabb kérdésfeltevésre van szükség, körültekintõ kutatásra és kiértékelésre,
amely gondosan felméri a múlt tényleges alternatíváit, a kényszerpályákat,
megkülönbözteti egymástól a korok eltérõ sajátosságait és erõviszonyait, vala -
mint differenciáltan vizsgálja egyes személyek tetteit és megnyilatkozásait. A
múlt ilyen árnyalt feldolgozása hozzásegíthet, hogy a keresztyénség tanuljon
hibáiból, és ne végletek között csapongjon.
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Sodrásban – saját úton: XXI. század

Sodrás helyett lehetne nyomást is mondani. A sodrás azonban arra utal, hogy
nem politikai természetûnek tekintem a problémát. Ahogyan az emberek
gondolkodnak, ahogyan élnek, amit fontosnak tartanak, az sodorja magával
õket. Mérhetetlenül nagy befolyás alatt állunk, hogy mi is eszerint gondolkod-
junk és éljünk. Erõs az a kísértés is, hogy talán kicsit kívül marad va, kicsit más-
milyennek megmaradva, egészében véve – bár esetleg a ma gunk számára is
észrevétlenül – mégiscsak ennek a rendszernek a részei le gyünk.

Iránymutató Jézus szava (Jn 17,15): „Nem azt kérem, hogy vedd ki õket a
világból, hanem hogy õrizd meg õket a gonosztól.” Mit jelent ez? Ne külsõleg,
ne formálisan, ne elkülönülésében legyen más a tanítvány. A gondolatok
vámmentesek, és gondolatait még a kolostorba vonuló ember sem tudja le -
ten ni (Luther): külsõ dolgok nem jelentenek megoldást. A fõ dologban, a fõ
dol gokban merjen más lenni és legyen más a keresztyénség!

Melyek ezek a fõ dolgok? Mi a fõ dolog? Jézus Krisztus! De mit jelent ez?

1. Nem a körülmények, a sorsszerûen kapott vagy az általunk teremtett
körülmények teszik az ember életét, nem ez a legfontosabb, hanem
Isten ajándéka, s legfõbb ajándéka: hozzánk hajlása Krisztusban. Ez
meg nem érdemelt és kiérdemelhetetlen ajándék. Ez a hit által való
megigazulás egyik értelme.

2. Nincs földi paradicsom. Az ember végsõ megérkezése Istenhez nem
ennek a történelemnek az eseménye, hanem egy újnak a kezdete.
Ezért a keresztyénség kritikusan néz minden erõfeszítést, amely az
aranykort akarja megvalósítani – akár a társadalom megváltoztatásá-
val, akár technikai vagy informatikai forradalommal.

3. Ezért az ember egyrészt ugyan felveszi a harcot az élet mindenféle
szenvedésével és keresztjével, másrészt hittel és bátran el is fogadhatja
és el tudja fogadni, hordozni tudja.

4. A szent Isten ajándékából élni szent életet is kíván. Elég itt a Tízparan -
csolatra, a szeretet kettõs nagy parancsolatára vagy olyan erényekre
utalni, mint a tisztaság, becsület, egyenesség, õszinteség, tisztelet, jó -
indulat, önzetlenség.

5. A Jn 13,14 értelmében vett isteni szeretet a tanítványok egymás irán-
ti szeretetére (filadelfia) indít. „Úgy szeressétek ti is egymást, amint én
szerettelek titeket” (Jn 13,34). Az Újszövetség szerint ebbe nem fér
bele a pereskedés, hanem a megbékélés az úton és a megbékélés
munkálása az emberek között. Az uralkodás sem, hanem a szolgálat.
Nagyon szükséges lenne, hogy az egyházban egymással szemben álló
és eltérõ véleményeket képviselõ felek, egy-egy (?) jó szót is tudjanak
mondani egymásról: nyíltan is, hát mögött is.
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6. A szeretet nemcsak testvérszeretet, hanem felebaráti szeretet is. Nem
a saját érdek érvényesítése, hanem a másik iránt elkötelezett maga -
tartás. Ehhez feltétlenül hozzátartozik a szociális érzékenység és az
ennek megfelelõ gyakorlati cselekvés a mai társadalomban!

7. Elsõsorban nem számon kérni kell a keresztyénséget és a keresztyén
életfolytatást másokon, hanem Krisztushoz segíteni õket. Az egyház
nem a tiszták egyháza, hanem a bûnösöké, akik megújulnak. Luther
a Kiskátéban a 3. hitágazat magyarázatában írja: „Ebben az anyaszent -
egyházban nekem és minden hívõnek naponkint minden bûnt bõséggel
megbocsát...” És: „Az irgalmas Isten õrizzen meg engem olyan keresz -
tyén egyháztól, amelyben csupa »szentek« vannak. Én olyan egyház
kicsi csapatában akarok lenni s maradni, amelyben alázatosak, gyengék
és betegek vannak, akik érzik bûneiket, nyomorúságukat és bajaikat s
ezért szüntelenül Isten vigasztaló segedelméért sóhajtoznak szívbéli kiál -
tással, hisznek a bûnbocsánatban s az igéért üldöztetést szenvednek.”
(Jer, örvendjünk keresztyének! 234.) Az egyház tehát Luther szerint a
bûnbocsánat helye.

8. Ma is fontos a felelõs részvétel a társadalomban, különbözõ szinteken.
Lehetetlen, hogy a keresztyének eleve lemondjanak a világban vállalt
emberi felelõsségrõl és a világ alakításáról. A társadalom mai struk -
túrájában ez nem lehet irányítás vagy uralkodás, de a keresztyénség
mai értelmezése szerint sem, hanem csakis szolgálat. A részvétel tétje
a krisztuskövetõ élet megélése és megõrzése.

9. A keresztyénség feladata a reá bízott kincs megõrzése és továbbadása.
Gyülekezetépítés és misszió. Hitvallásos hûség és ökumenikus nyitott -
ság. A lelkiség mai formáinak megtalálása és megélése.

10. Utoljára a legfontosabb, amely nélkül egyetlen korábban felsorolt
szempontnak sem lehet eleget tenni: Legyen a keresztyénség kö zös is -
tentiszteletre összegyülekezõ nép, amely az igébõl él, Isten igéjét tanuló
egyház, az igében elmélyedõ egyház.

Összefoglalva: éljünk a társadalomban, de táplálkozzunk az igazi forrás -
ból, tanuljuk meg a társadalom nyelvét, de tegyünk bizonyságot a Jézus Krisz -
tus Atyjáról.
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Szebik Imre

A BELSÕ MEGÚJULÁS FELTÉTELEI AZ EGYHÁZBAN
ÉS A TÁRSADALOMBAN

Az egyház küldetése és feladata az új évezred küszöbén is az, hogy a belsõ
megújulást munkálja.

Miért van szükség belsõ megújulásra?

Közismert, hogy az elmúlt 40 esztendõ során a kötelezõ világnézet a volt kom-
munista országokban a marxista-leninista gondolkodás volt. Hivatalnokoknak,
rendõröknek, pedagógusoknak, bíráknak hivatalosan csak ezen filozófia alap -
ján lehetett vizsgálni a történelmet, értékelni a jelent, szemlélni a valóságot.
Ez a gondolkodás mélyen meggyökerezett a ma élõ középnemzedék világké -
pében éppúgy, mint a náluk idõsebbekében. Természetesen éppen a keresz-
tyén beállítottságú személyek voltak ez alól a szellemi terror alól kivételek. A
materialista értékrend azonban tovább hat és él a tudat alatt mind a mai na -
pig. Szemléletünkben például az az igazán sikeres ember, aki Mercedesen jár,
saját villájában lakik, magas fizetéssel rendelkezik és elõkelõ posztot tölt be a
társadalomban, saját õrzõ-védõ személyzetet tart fenn és fegyverviselési enge -
déllyel is rendelkezik. Ez a zsurnalisztikus, intrikusnak mondható ténymegál-
lapítás jól számba veszi, hogy hol tart a magyar közgondolkodás és a fiatal
nemzedék milyen értékek mentén igyekszik magának karriert tervezni. Ezek
összefoglalva a következõk: anyagi jólét, széles intézkedési jogkör (hatalom),
kényelem, szabad erkölcs. 

Milyen utakon érhetünk el belsõ társadalmi megújulást?

a. A gondolkodás megváltoztatása a nevelés során. – Az új nemzedéket csak
egy új értékrend felmutatásával lehet más életvitelre sarkallni. Ez az értékrend
a nyitottság természetességének a felmutatásával kezdõdik és a tiszta ember-
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ség megjelenítésével folytatódik. Visszaadja az értékét annak, hogy lehet ol -
vasni és tájékozódni, természetesnek tartani a sokféleséget mint jó értelemben
vett másságot. Lehet klasszikus zenét hallgatni és rendszeresen ápolni a csalá-
di kapcsolatokat. Szabad nemes önzetlenséggel közelíteni embertársainkhoz,
elhagyva a csak a haszonra nézõ beállítottság kényszerpályáját. Sza bad más-
nak örömöt szerezni hedonista vágyaink kiélése helyett. Ha pedig va lakinek a
köz bizalma nyomán szélesebb intézkedési jogkör adatik, akkor sza bad arra,
hogy ne önmaga érdekét, hanem a köz javát tartsa szem elõtt az el sõ helyen. 

A mûvészet és irodalom is segítséget adhat az egészséges gondolkodás és
a helyes értékrend kialakításához. Mindennek a megláttatására kiváló peda -
gógusokra, felelõs szülõkre, a köz érdekeit szem elõtt tartó vezetõkre van szük-
ség a társadalmunkban. 

A nevelés magas szakmai igények megvalósításával folyó oktatást feltéte -
lez. A kimûvelt emberfõk számának emelése már a 19. században élõ Széche -
nyi István eszmé nye is volt. E célkitûzés nem kevésbé aktuális napjainkban
sem. Szükséges fel tétele ennek a tehetséges és jól képzett pedagógusok sere -
ge. Társadalmi megbecsülésük éppoly fontos, mint életkörülményeik javítása.

b. A gondolkodás megváltoztatása a médiumok segítségével. – Az iskolai ne -
velés mellett legnagyobb hatása a tömegkommunikációs eszközöknek van a
közgondolkodásra. Ha csupán szórakoztató, szolgáltató karakterük kap sza -
bad teret, akkor a felszínesség, az olcsó szórakozás eszközeivé válnak. Ha a
kultúra klasszikus értékeit közvetítik, akkor személyiség- és gondolkodásfor-
máló hatásuk társadalmi méretûvé válhat. Elgondolkodtató Illyés Gyula meg -
állapítása: „Allarich hordái nem ûzték úgy szét a közösség tagjait, mint Watt és
Edison lángelméjének angyalhadai. Amennyire üdvös elterjedésük, annyira
mindent meg kell tennünk káros hatásuk megakadályozásáért.”

c. A gondolkodás megváltoztatása egyesületekben és nemes célkitûzésû civil-
szervezetekben. – A diktatúra idõszakában csak a sportklubok mûködhettek,
minden más jellegû, polgári szervezõdés tilos volt. Ennek eredményeképpen
el szürkült és beszûkült az állampolgárok gondolkodása. A most már mûködõ
ci vilszervezetek jelzik a polgárok elkötelezettségét és erre való igényét egy-egy
nemes ügy iránt, illetve a felelõsség kiszélesedésére irányuló törekvést egy-egy
konkrét életterületen. 

d. A gondolkodást alapjaiban meghatározó terület a család. – Nem tudja
semmilyen más intézmény felvenni a versenyt a családdal a személyiség kia -
lakulásának és a gondolkodás minõségének területén. A szülõk modelljelle ge,
a megélt boldogság vagy boldogtalanság, a szeretet jelenti minden személyi -
ség-formálódás fészekmelegét. Ezért a család összetartó erejét a társada lom -
nak is segítenie kell: részint a róla bemutatott imázzsal, a családról vallott
erkölcsi felfogással (társadalmilag is tisztázandó feladat a házasságról megfo-
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galmazott definíció és az egynemûek együttélése közti különbségekre való rá -
mutatás), részint anyagi jellegû motiválással. 

Minden esélye megvan a mai magyar társadalomnak arra, hogy a jelenle -
gi kormány segítségével a társadalmi megújulás feltételeit megteremtse és
véghez vigye. Ehhez azonban feltétlen szükséges a politikáról alkotott közgon -
dolkodás megváltozása is.

e. A gondolkozás megváltozása együtt kell járjon a politikai közélet megúju -
lásával. – Közel fél évszázad kiesése érezteti hatását a parlamentben csakúgy,
mint a társadalom egészében. Kisebb a tolerancia, nagyobb a hatalomvágy,
eldurvultabb a választási küzdelem, mint az kívánatos volna. A nyilvánosság
elõtt élõk viselkedése, megnyilatkozása, magánélete nagyobb hatással van a
közgondolkodásra, mint azt sokan gondolnák. Meg kell változnia a politikáról
alkotott véleménynek is (mert a „politeia” eredetileg a város közös dolgaival
való törõdést jelenti), mert annak jól vagy rosszul irányítottsága kihat az egész
társadalomra. Növekednie kell a politikában résztvevõk felelõsségtudatának –
tartozzanak bármely párthoz vagy független egyesülethez –, a helyi vezetõk
életfolytatását különösen is figyelemmel kísérik. 

Bízom benne, hogy magyar társadalmunk e téren is elõbbre lép az új év -
ezred küszöbén. A társadalom belsõ megújulásának feltételei között a közéleti
szereplõk, a politikusok magatartásának megújulása kiemelt helyet foglal el.

Az egyház belsõ megújulásának feltételei és esélyei

Kérdezzük meg most is: Miért van szükség megújulásra?
Az egyházat éppúgy deformálta az elmúlt négy évtized, mint a társadal-

mat. Jóllehet a protestáns egyházak presbiteri rendszerükkel megpróbálták
õrizni a demokratikus közösségvezetés gyakorlatát, lehetõségeik korlátozottak
voltak. Az értelmiség egy része egzisztencia-féltésbõl, mások a növekvõ kö -
zöny vagy a szekularizáció divatos áramlatainak engedve fordítottak hátat az
egyháznak, a keresztyén hitnek. Sokszor a nagyszülõk még hordozták a ke -
resz tény tradíciót, de a gyermekek generációja már meg sem ismerkedett iga -
zán a keresztény tanítás alapelemeivel. 

Az egyes egyházak csak a társadalom bizonyos rétegeit érték el. Ez a tag -
létszámban csökkenést, a szellemiségben beszûkülést hozott magával. Jelen -
tõs mértékben csökkent a papi hivatást választók száma is. 

Mindezen felül valljuk, hogy ecclesia semper reformanda est. Az egyháznak
állandóan megújulásra van szüksége, e hatalmas korszakforduló idején külö -
nösen. 
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A belsõ megújulás feltételei

a. A Biblia igéjének és tanításának komolyan vétele. – Az egyház Isten igéjébõl
él, mivel a hit az ige meghallásából születik. Ennek az igének a megszólaltatá -
sa, idõszerû magyarázata, aktualizálása új kihívás ezen a korszakfordulón is.
„Krisztus nyájának nemcsak Isten mellett kell kitartania, hanem a világ mellett
is, harcban lelkülete ellen, küzdelemben érte, versenyben a gyõzelemért”
(Gerhard Gloege).

b. Vonzó egyházi közösségek életre hívása döntõen fontos. – Korunk embere
szenved a magánytól és egyedüllétében a jó közösség hiányától. Nem véletle -
nül mondta Jézus: „Ahol ketten vagy hárman együtt vannak az én nevemben,
ott vagyok köztük”. Közösségek, amelyek a kérdésekre választ adnak, amelyek
hordozzák a gyengéket, támogatják a rászorulókat, ahol szellemileg-lelkileg
egyaránt lehet épülni. Akár bázisközösségeknek, akár bokorközösségeknek,
vagy protestáns szóhasználattal bibliaóráknak nevezzük õket, életfontosságú
szerepet töltenek be a fiatalok és a felnõttek életében. „A hit egyháza, amely
nem a tiszta és mindeneket átölelõ szeretet egyháza, nem használ senkinek”
(Bonhoeffer). Az egyház megújulásának biztos hordozói ezek a közösségek.

c. Az értelmiség megnyerése az evangéliumnak. – Iskoláink révén a peda -
gógusoknak csak egy töredéke áll egyházi szolgálatban. Még kisebb részük az
el kötelezett Krisztus-követõ, mivel iskoláink jelentõs részét a személyi állo -
mán nyal együtt vettük át. A felnövõ értelmiségiek között nagyobb esélye van
az evangéliumnak, különösen azoknál, akik egyházi iskolában végezték tanul -
má nyaikat. Úgy vélem, az értelmiségi réteg megnyerése azért is döntõ, mert
õket lehet képzettségüknél fogva beállítani a szolgálatba. A kevésbé iskolázot -
tak bizonyosan szívesebben hallgatnak rájuk. „Ha az egyház épp olyan külsõd -
leges szervezet volna, mint más testület, akkor senki sem ismerné fel Krisztus
uralmát, amely mégis valóság, ahogy Krisztus a szíveket kormányozza, erõsíti
és vigasztalja” (Philip Melanchthon).

Az értelmiség felelõsségének ébresztése több magyar könyv megjelenése
révén is érlelõdik. A felnõttképzés és továbbképzés valamennyi történelmi
egyház gyakorlata.

d. A keresztény mûvészet felkarolása és fejlesztése útján. – Korábbi tapaszta -
latok is jelzik, hogy az egyházi zene megszólaltatása, a keresztyén témájú festé -
szet ismertté tétele jó kapcsoló pont a szekuláris gondolkodású emberek köré -
ben. Tekintélyt parancsoló mûvészek alkotásai hitvallásértékûek az irodalom-
ban éppúgy, mint a mûvészet bármely területén. Az egyház a maga sajátos li -
turgikai, zenei és más mûvészeti örökségével a kultúra része. Ennek tudatosí -
tása a közgondolkodásban még e nemzedékre váró feladat. Hazánk állammá
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formálódásának milleniumi ünnepségei kiváló lehetõséget kínálnak e gondo-
lat elmélyítésére és a mûvészeknek az alkotásra.

e. A megújulás munkálása és feltételeinek megteremtése emberi feladat, a mi
munkánk. De a lélek belsõ megújulását – közös keresztény felfogás szerint – a
Szentlélek végzi el. Mi eszközei lehetünk. Õ fejti ki hatékony áldását a szemé-
lyiség gondolkodásában és életében. Ezért nincs fontosabb kérésünk és for-
róbb imádságunk: Ó, jöjj teremtõ Szentlélek, látogasd meg a te néped! (Veni
creator Spiritus, Mentes tuorum visita).
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Rád tekint küzdõ egyházad,
Te adj neki hû fiakat,
Kik szent igédet szeretik,
És megtermik gyümölcseit.

Evangélikus énekeskönyv 259,3

*

Köszönt benneteket Epafrász, aki közületek
való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor
küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen,
teljes bizonyossággal, állhatatosan maradjatok
mindabban, ami az Isten akarata. Mert
tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek...

Kol 4,12-13a



Frenkl Róbert

CIVIL SZFÉRA – PRESBITEREK, FELÜGYELÕK
SZOLGÁLATÁNAK JELENTÕSÉGE

Protestáns hagyomány a világi elem aktivitása. A reformáció kora a polgárság
erõsödésének, a polgári gondolkodás terjedésének az idõszaka. Az autonóm,
polgár szereti egyházát, felelõsséget érez iránta, gazdaságilag is terhet vállal
érte.

A Türelmi Rendelet utáni vallási fellendülésben is nyomon követhetõ a
világiak szerepvállalása.

Tisztázzunk egy alapkérdést, a sokat emlegetett paritás elvét. Ez eszmei,
nem matematikai fogalom. A klerikus és a laikus elem közös felelõsségét emeli
ki az egyházkormányzás minden szintjén, a gyülekezetektõl az országos egy-
házig. Ebben a klerikus elem jelenti a legnemesebb értelemben vett minõ -
séget, míg a laikus elemben a szelekció révén a mennyiség minõségének kell
érvényesülnie.

A protestantizmus õsi gyakorlata az alulról építkezés, megvalósulásának
formája a „gyülekezeti elv”. Ez azt fejezi ki, hogy minden hierarchia a gyüle -
kezetekre épül, és az õ akaratukat valósítja meg.

Mindez torzult az 1949-1989 közötti idõszakban. A torzulás egyik fõ meg-
nyilvánulási formája a klerikus túlsúlyban jelentkezett. Természetesen nem le -
het leegyszerûsíteni csak erre, de ez volt az egyik lényeges pont. Egyszerûen ki -
fejezve, a diktatórikus államhatalom a klerikusságot volt képes foglyává tenni.

A legegyszerûbb, s egyben a legkegyetlenebb módszerrel élt az államhata -
lom. Megfosztotta vagyonától az egyházat, majd adott keretek között biztosí-
totta a finanszírozását. Ezzel rövid pórázra fogta a papságot a gyülekezetektõl
kezdve egészen az országos szintig, egzisztenciális függõséget teremtve neki.
Kialakította a hierarchikus, klerikális, a protestantizmustól idegen egyházmo -
dellt. A csúcson álló vezetõ püspök lett elsõsorban felelõs az állami akarat
végrehajtásáért. A gyülekezeti szinten pedig a hívek aktivitása a lelkészt sodor-
hatta veszélybe. A puha diktatúrában ez a probléma egyre inkább hangsúlyt
kapott, hiszen a társadalomban a fennálló rendszer viszonylagos lazulása az
egyházukat szeretõ laikusok aktivitásához vezethetett volna. Az egyházi élet
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anyagi forrásaiban háttérbe szorult a saját erõ, a finanszírozást az állami támo-
gatás és a külföldi segítség nyújtotta. Ezért sem válhatott az egyházkormány -
zásban prioritássá az, hogy mit kívánnak a gyülekezetek, a hívek. Az volt fon -
tos, mit óhajt az állam, mit tanácsol a külföld, ahol ez utóbb szintén az állam-
mal való koegzisztenciára, a túlélésre buzdított.

1989-90 gyökeres fordulatot hozott. A társadalom is talán csak az egyhá -
zak helyzetének drámai megváltozása kapcsán hitte el leginkább, hogy a for-
dulat valódi. 1989 nyarán megszûnt az Állami Egyházügyi Hivatal.

Még az elsõ, szabadon választott Országgyûlés hivatalba lépése elõtt, a
korábbi parlament, a sarkalatos törvények között meghozta az 1990-es 4. tör -
vényt a lelkiismereti- és vallásszabadságról. Ez teljesen új helyzetet, az államtól
szabad egyházat teremtett. A Türelmi Rendelet, majd a 19. század végi, Eötvös
József nevéhez fûzõdõ, a felekezetek jogegyenlõségét garantáló törvények
után korszakos lépés tanúi lehettünk. Jellemzõ, hogy még az 1934-37-es zsi-
nati törvények életbe lépéséhez is szükség volt az akkori kultuszminiszter el -
lenjegyzésére, tehát az állami garanciára. Az állam 1990-ben lemondott az
úgynevezett fõkegyúri jogáról.

A szabadság hirtelen jött, és hasonló gondot jelentett mind az egyházban,
mind a társadalomban. Mégpedig az elhatárolódás igényét a korábbi diktató -
rikus korszaktól, és ugyanakkor a kontinuitást, ami a negyven év alatt megszü -
letett értékek vállalását is illeti. Antall József híres mondása – „tetszettek volna
forradalmat csinálni” – az egyházban is érvényes, amikor szenvednek, szenve -
dünk attól, hogy tovább élnek nem kívánatos jelenségek, vagy amikor nem
érezzük elégségesnek az elhatárolódást, és túlzottnak tûnik a kontinuitás.

Ezzel is összefüggnek a konfliktusok, amelyekben már benne van a civil
szféra újjáéledése, a világi elem reaktiválódása; ha a talpra állás lassú is.

Nem véletlen az sem, hogy a feszültségek, ütközések egyik gócpontja a
Zsinat, hiszen jószerivel ez az egyetlen olyan fórum, ahol klerikusok és laiku-
sok, vezetõk és egyháztagok kvázi egyenrangúan vitatkozhatnak. Így válik ért -
hetõvé, miért haladják meg a viták a jogalkotás kereteit.

De természetszerûleg jelentkeznek konfliktusok az intézmények és fõként
az iskolák életében. A jelenlegi lelkésznemzedékeknek ugyanis nem lehet ele-
gendõ tapasztalata ezekrõl. Hiányzik a szükséges pedagógiai, iskolavezetési
képzettség is, miközben többször találkozni lehet kizárólagosságra törekvõ
beleszólási, döntési igénnyel.

Gondot jelent a túlélõ kliensrendszer is, amikor az informális út hatéko -
nyabbnak bizonyul a törvényesnél. Ez még akkor is gond, ha a beidegzõdött
rossz módszerrel egyébként jó döntések születnek.

Örvendetes a gyülekezetek regenerálódása, sokak visszatérése az egyház -
hoz, de érthetõen ez sem zökkenõmentes. Durva példával élve, a keresztyén
közösségben természetes a megbocsátás, de visszatetszést kelt, ha a visszatérõ
korábbi párttitkárt – akit vitathatatlan politikai tapasztalatok segítenek – rög -
tön a gyülekezet felügyelõjévé választják meg.
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Mindez, egy évtizeddel a szabadság elnyerése után erõteljesen felveti a
„hogyan tovább?” kérdését.

Az új zsinati törvények megadják a keretet. Újraéled, – ha tetszik – meg-
marad a paritás elve, érvényesül a nem lelkészi elem felelõssége. De ma, az
említett teljesen új történelmi, társadalmi, politikai helyzetben másról, többrõl
van szó, valódi civil kontrollról. Erre van szükség, hiszen az állam és az egy-
ház valóban elvált, az egyházi törvények betartását csak a közmegegyezés, a
közakarat, az általános jogkövetõ magatartás garantálja.

A folyamatban fontos az egyházkormányzás, a Zsinat, az egyházi bírósá-
gok szerepe, szétválasztása, de együttmûködése is. A bíróságok is a kontroll-
mechanizmusokhoz tartoznak, sõt talán a leglényegesebb – jogilag bizonyo -
san – láncszemet jelentik, de semmiképpen sem az elsõt és az egyetlent. El -
sõsorban a végrehajtási jogkörben feladattal bíró testületekben kellenek igazi
viták, ott kell a dolgoknak eldõlniük.

Melyek a feladatok, amennyiben az új kihívásokat tartalmi oldalról közelít -
jük meg? Szembesülnünk kell elsõsorban a szekularizációval, az elvilágiaso -
dással, melynek térnyerését a szocializmus nálunk elhomályosította. Ugyanak -
kor már szembesülnünk kell a történelmi-politikai keresztyénséggel, mely
ugyanolyan csapda ma, mint a diakóniai teológia volt tegnap. A politikai ke -
resztyénség – többek között a Keresztény Magyarország gondolata – egyház -
barát köntösben jelentkezik.

Tevékenységünket pozitív értelemben kell, hogy meghatározza az, hogy
az évszázad végére, közismert egészségügyi gondjaink ellenére, jelentõsen
megnõttek az életesélyeink. A tartalmas, értelmes földi élet esélye.

Más dimenziót kapott a szeretet-alapú és az önzés-alapú életvezetés
küzdelme. Az egyház mai célja – amiben szükség van a nem lelkészek szolgá -
latára is – részben õsi célok mai újrafogalmazását, részben új teendõket jelent.
Az alap ma is a misszió, az evangélium hirdetése; a feladat: Jézus Krisztushoz
vezetni az embereket. Ebben minden korábbinál hangsúlyosabb a mintaadás,
a példamutatás, a hiteles misszió, a cselekedetek, az életvezetés által.

Így kapcsolódik a következõ megfogalmazásba a közjó szolgálata. Az ál -
lam és az egyház szétválasztása még jobban kiemeli együttmûködésük szüksé -
gességét a társadalom érdekében. A közjó szolgálatában meg kell nyilvánul-
nia az egyházban érvényesülõ, a szereteten, tehervállaláson, áldozatkészsé-
gen alapuló, a közfelfogástól, az önzéstõl, az egocentrikus önmegvalósítástól
eltérõ más erkölcsiségnek. Ez nyilvánul meg az egyház intézményes társadalmi
szolgálatában, egészségügyi és szociális intézetek, valamint oktatási intézmé -
nyek, óvodák, általános, közép- és fõiskolák mûködtetésében. Ezeket igény
szerint, erõ szerint kell, szabad létrehozni. Csak minõségi iskolát, intézményt
szabad mûködtetni. Nem elitiskolát, hanem olyan oktatási-nevelési intéz -
ményt, ahol nyilvánvaló, hogy mindenki magához képest a legjobbat akarja
nyújtani.
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A gyülekezettõl az országos egyházig, az intézményekig, az egyházi élet
minden szintjén és területén szükség van a nem lelkészi elem aktivitására. Itt
is érvényes, hogy ki-ki képessége, a közösség bizalma szerint vállal bizonyos
feladatköröket.

Egyedül a jézusi példa segíthet. A valóságos Isten, aki legyõzte a halált és
a valóságos ember, aki szenvedett értünk. Egyben példát is mutatott. Mert
nem kisebb a feladat, mint hogy – ami a segítést, a másik terhének hordozását
jelenti – egymás Krisztusaivá kell lennünk.
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Siess most mihozzánk, Krisztus, segélj minket,
A te szent igéddel növeljed hitünket,
És te szent lelkeddel tartsd meg életünket,
Hogy minden dolgunkban dicsérhessünk téged!

Evangélikus énekeskönyv 261,5

*

Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedõ -
ket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel
az erõtleneket, legyetek türelmesek mindenki-
hez. Vi gyázzatok, hogy senki se fizessen a
rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor
a jóra egymás iránt és mindenki iránt.

1Thessz 5,14-15



Sólyom Jenõ

STATISZTIKAI ADATOK
A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

JELENÉBÕL ÉS KÖZELMÚLTJÁBÓL

Az 1997. évi I. törvény szerint az evangélikus egyház tagjai azok a megkeresz -
telt személyek, akik az evangélikus egyház tanítását elfogadják. Ennél szûkebb
kör az egyházközségi tagoké, akik az evangélikus egyház valamelyik gyüleke -
zetének életében és fenntartásában részt vesznek. Ez utóbbiakról az egyház -
község nyilvántartást kell vezessen, hiszen a nagykorú egyházközségi tagok-
nak van szavazati joguk az egyházközségi közgyûlésen. Ennek megfelelõen az
egyházközségi tagok száma elvben pontosan ismert kellene legyen. Az adat-
szolgáltatás pontossága azonban itt is, mint a továbbiakban mindenhol, meg -
kérdõjelezhetõ. Az egyháztagok száma viszont a legjobb esetben is becslésen
alapszik. A mellékelt grafikon (1. sz. ábra) az egyháztagok, illetve egyházköz -
sé gi tagok számát mutatja 1992-tõl kezdve. Durva becslésként 250 ezer evan -
gélikus egyháztagról adnak számot a lelkészi jelentések, s ennek fele az egy -
ház községi tagok száma.
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1. ábra



Ha a 256 egyházközségben egyenletesen oszlanának el az egyháztagok, il -
letve egyházközségi tagok, egy-egy egyházközségben körülbelül ezer egyház-
tag és ötszáz egyházközségi tag lenne. Ezzel szemben valójában óriási különb-
ségek vannak az egyházközségek között. A 2. ábra a Déli Egyházkerület egy-
házközségeinek nagyság szerinti megoszlását mutatja, azt, hogy hány olyan
egyházközség van, melyben az egyháztagok száma 50-nél kevesebb, 50 és
100, 100 és 150, 150 és 200 stb. közé esik. Az ábráról hiányoznak a 3 000 lé -
leknél nagyobb gyülekezetek, mint Békéscsaba, Orosháza, Kiskõrõs, Pilis. Az
Északi Kerület adatai itt nem szerepelnek, de arra a kerületre még inkább
igaz, hogy nagyon sok a kis lélekszámú egyházközség.

A 3. ábra 1981-ig visszamenõen az adott évben megkereszteltek, megkon-
firmáltak és eltemetettek összesített számát mutatja. A rendszerváltozás év é -
ben volt jól látható csúcs a keresztelések számában, azóta viszont lényegé ben
folyamatosan csökken a keresztelések száma. 

26

2. ábra

Az egyházközségek lélekszám szerinti megoszlása
Déli Egyházkerület, 1990-es évek közepe

Keresztelések, konfirmációk és temetések 1981 óta

3. ábra



Demográfiai okok miatt lényeges a teljes születésszámmal való összeha-
sonlítás. A 4. táblázatban ez található. Ugyanott látható az esketések száma a
házasságkötések százalékában, valamint a temetések száma a halálozások szá -
zalékában. A temetéseket nézve valamivel 4 százalék alatt van a teljes népes -
ségbõl az evangélikus szertartással eltemetettek száma. A kereszteléseknél
azonban figyelembe veendõ, hogy a kereszteléseknek csak mintegy 80 %-a
gyermekkeresztelés, tehát a megszületõ gyermekeknek kevesebb mint három
százalékát (inkább két és fél százalékát) kereszteli meg evangélikus lelkész.

Az 5. ábra a lelkészek kor (születési év) szerinti megoszlását mutatja, kü -
lön feltüntetve a lelkészvizsgát még nem tetteket, akik tehát gyülekezeti lel -
késznek nem választhatók. Jelenleg mintegy 460 lelkésze van a Magyarországi
Evangélikus Egyháznak, ezeknek azonban majdnem egyharmada nyugdíjas.
Az országos szolgálatban, ösztöndíjon, gyesen vagy szolgálaton kívül, rendel -
kezési állományban lévõket is levonva, 277-en vannak gyülekezeti szolgálat-
ban, alig valamivel többen, mint az egyházközségek száma, de kevesebben,
mint a lelkészi állások száma. 

27

A keresztelések, konfirmációk, esketések és temetések

száma a Magyarországi Evangélikus Egyházban 1981-98 között

4. ábra



A 6. ábra az egyházközségek zárszámadása bevételi oldalának összeadá -
sával kapott teljes bevétel alakulását mutatja a kilencvenes években, illetve a
teljes bevételbõl a hívektõl egyházfenntartói járulékként, perselypénzként
vagy adományként kapott összeget, illetve a gazdálkodásból származó bevé -
telt. A kettõ együtt, ami belsõ bevételnek tekinthetõ, a teljes bevételnek mint-
egy a felét teszi ki. A számokat az inflációval korrigálva még mindig valószínû-
leg növekvõ bevétel adódik, a belsõ bevételeknél ez már kevésbé biztos.
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A lelkészek kor szerinti megoszlása 1999-ben

5. ábra

Az egyházközségek bevételei az utolsó évtizedben

6. ábra



Végül a 7. ábra az országos egyház 1999. évi költségvetésének az egyes
fejezetek közötti megoszlását mutatja. A mûködés fejezet az országos egyházi
iroda mûködésének költsége mellett az országos bizottságok és a zsinat mûkö -
désének költségét is tartalmazza. A támogatás fejezetbe sorolható például a
Hittudományi Egyetem, a Sajtóosztály, az egyházkerületek és egyházmegyék,
a Révfülöpi Oktatási Központ, a Fóti Kántorképzõ, a piliscsabai központ támo-
gatására, vagy a csömöri találkozó szervezésére fordított összeg. A legnagyobb
rész a gyülekezeti építkezések támogatása volt. Ezen kívül jelennek meg a köz -
ponti beruházások (mint pl. piliscsabai és cinkotai építkezés, szolgálati lakások
vásárlása a Hittudományi Egyetem vagy a Révfülöpi Oktatási Központ alkal -
mazottainak), illetve az oktatási intézmények és a szeretetotthonok beruházási
támogatása.
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támogatás

szeretetotthonok

oktatási
intézmények

központi
beruházás

Az országos egyház 1999. évi költségvetési kiadásainak

megoszlása fő fejezetek szerint

7. ábra

működés

gyülekezeti beruházás



Szabó Lajos

A FELÜGYELÕI SZOLGÁLAT TEOLÓGIÁJA

Bevezetés

Ökumenikus reformációi emlékünnepély végén szólított meg egy köztisztelet-
ben álló, nem evangélikus testvérünk. Azon tûnõdöm, mondta, miért pont
Luther reformációja járta át az egész egyházat és terjedt el az egész világon.
Miért maradt annyi korábbi próbálkozás elszigetelt, miért ért el csak keveseket
annak ellenére, hogy gondolatai tiszták és helyesek voltak? Az ismert történel -
mi egybeesések (könyvnyomtatás stb.) mellett – folytatta – számomra az a
magyarázat, hogy Luther nagyon tudatosan ismerte föl a gondolat és az ese -
mény, a szó és az esemény közötti döntõ különbséget. És mindig az eseményre
helyezte a hangsúlyt. Az ige is esemény volt számára. A prédikáció is. Azt is -
merte föl mindenkinél jobban, hogy Isten jelenlétében megtörténnek a válto -
zások. Nemcsak álmodozunk vagy elmélkedünk róla, nemcsak kidolgozzuk az
elméletét, hanem megtörténik. Aki ezt fölismerte, csak annak a kezdeménye -
zése járhatta át az egész egyházat és válhatott maradandóvá. Hiszen ezzel az
evangélium, Isten cselekvésének a lényegére tapintott rá. Nem szabadna ma
sem máshova tennünk a hangsúlyt, és nem szabadna elveszítenünk annak tu -
datát és reménységét, hogy Isten nem úgy van közöttünk, hogy beszélünk,
gondolkodunk, vitatkozunk róla, hanem úgy, hogy cselekszik. Jelenléte ese -
mény, ami megmozdíthatja, átjárhatja, megújíthatja egyházát. Számomra – fe -
jezte be – ez Luther legnagyobb felismerése. 

A személy találkozása a tisztséggel

Ez a vélemény több okból volt fontos számomra. Egyebek mellett segített azt
a kérdést is megfontolni: mirõl érdemes beszélnünk, amikor egy tisztségnek a
teológiájáról gondolkodunk együtt. A legelsõ tényezõ nem lehet más, mint az
elhívás, a megbízatás és a szolgálati lehetõség örömének az átélése. Annak a
csodának megtapasztalása, hogy személy szerint én állhatok ebben a szolgá -
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latban, és rajtam keresztül sugárzik tovább az evangélium ügye a gyülekeze -
temben. Nem szabad, hogy ez megszokott, szürke, elkoptatott frázissá váljon.
Mindig akkor kezdõdik az elgyengülés, akkor kezdünk valamilyen értéket el -
veszíteni, amikor az természetessé, magától értetõdõvé válik elõttünk. Amikor
tehát a felügyelõi szolgálat teológiájáról gondolkodunk, akkor mindenek elõtt
újra átélhetjük a megbízatás, a szolgálatra való elhívás örömét. 

Mire jó egy ilyen találkozó? Lehet, hogy már mindent tudunk a felügyelõi
tisztségrõl. Talán annyi közegyházi és gyülekezeti alkalmon vettünk részt, hogy
igazán újat nem várunk ettõl a találkozótól. Talán olyan jól ismerjük a
Szentírást és az egyházi szolgálatot, hogy beletörõdtünk a Prédikátor igazságá-
ba: 

”
nincs új a nap alatt”. Talán minden lehetõt megtettünk már az elmúlt

évek vagy évtizedek során ebben a szolgálatban. Talán mindezen tapasztala-
tok alapján azt gondoljuk: nekem már nem kell elölrõl kezdenem és alapvetõ
kérdésekkel bajlódnom. Pedig bárminek a teológiájáról csak úgy lehet együtt
tusakodni, ha újragondolunk kérdéseket, ha gyõz bennünk az új érdeklõdés,
a felfedezés vágya és öröme.

A (felügyelõi) tisztség az egyház egészében

A teológia sohasem az emberi keserûségek és sikertelenségek felsorolása.
Nem is a közös nehézségek puszta számbavétele vagy elemzése. Igazi célja
mindig az, hogy Isten üzenetét egy-egy adott összefüggésben a leghatéko -
nyabb módon közvetítse, átadja. Hogy a legfontosabb kérdések kerüljenek a
felszínre és a döntõ üzenetek hangozzanak el. A teológiai gondolkodásnak
alapvetõ feladata az is, hogy építõ kritikára indítson. Ez mindig az egyház egé -
szének megújulásáért, fejlõdéséért történik mindenféle önérdek vagy öncél
nélkül. Ezért kell gondolkodásunk elején kijelentenünk, hogy a felügyelõi szolgá -
lat teológiájának kérdése az egyházi szolgálat nagy rendszerének szerves része,
és csak ebben az összefüggésben szemlélhetõ. 

Ahogyan Gottfried Voigt megközelíti: 
”
Krisztus testének nincsen tétlen tag -

ja. Láttuk: a test tagjainak szüksége van egymásra, s kölcsönös szolgálatot vé -
gez nek egymás felé. Más szóval a kegyelmi ajándékok, amelyek a Szentlélek
munkájának eredményeként a gyülekezetben megtalálhatók, nem öncélúak,
hanem az egész gyülekezet hasznára és szolgálatára rendeltettek. Nem kell
ennek prófétálásnak vagy nyelveken szólásnak lennie, lehet bármiféle segítség
vagy egyszerûen a hit is, vagy mint a legnagyobb ajándék a mindenkor nélkü -
lözhetetlen szeretet (1Kor 12,28-29 és 13. fejezet). Minden keresztyénnek el
kell gondolkodnia azon, hogy keresztyénsége hogyan válik mások, végsõ soron
az egész gyülekezet hasznára. Hol helyezkedik el a kegyelmi ajándékok sorá -
ban az egyházi szolgálat? Mindenekelõtt: az egyházi tisztségviselõ is a gyüleke -
zet tagja. Mint minden keresztyénnek, neki is van kegyelmi ajándéka. Az aján -
dékok különbözõek, ennek megfelelõen a feladatok és a tennivalók is.”1
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Nagyon szemléletesek Pál apostol kérdései, amikor a keresztség alapján
fennálló alapvetõ egyenlõséget állítja a rivalizációs problémákkal küszködõ, ha -
talmi feszültségektõl sem mentes korinthusi gyülekezet elé. A kérdések prakti -
kusak: 

”
Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók?

Mindenkiben van csodatevõ erõ? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi
ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt ma -
gyarázni?” (lKor 12,29-30).

Azt gondolom, ezek a „karizmatikus kérdések” aktuálisak ma is. Mert ma
sincs, nem is létezhet egyetlen, egységesíthetõ felügyelõ-modell evangélikus
gyülekezeteinkben. Sokféle felügyelõ, sokféle jó felügyelõ van. Anélkül azon-
ban nem találjuk meg helyünket és sajátos küldetésünket, hogy fel ne tennénk
a kérdést önmagunknak: milyen ajándékot kaptam Istentõl? Egészséges, ha a
felügyelõ még folytatja a kérdezést: milyen ajándékot kapott a gyülekezetem
lelkésze Istentõl. Nem mindenki perfekt ügyintézõ, sokak számára nem könnyû
az internet világa, lehet, hogy valaki 

”
született rossz diplomata”, de csendes

szóval sok mindent el tud érni. Elõfordul keveset beszélõ felügyelõ, de van aki
a lelkészén is túltesz a beszéd terén. Ám épp ezekben a különbözõségekben
nyugszik a közös szolgálat esélye. Itt közeledhet legjobban egymáshoz felügye -
lõ és lelkész. A gyülekezet egésze is ezen az alapon találja meg alkalmasságát
a szolgálatra. A 

”
belülrõl” jól ismert különbözõségek együttese bizonyságtevõ

erõvé válhat a környezet számára a közös szolgálatban. Ha belülrõl vizsgáljuk,
azt láthatjuk, hogy bármely gyülekezeti tag érzi, szükség van rá. Kívülrõl pedig
az látszik, hogy a gyülekezet tagjai együtt képesek cselekedni: összetartoznak!2

A tisztség vállalásának folyamata

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk azt sem, hogy az õsegyház
gyülekezeteiben szigorúan felkészítették a szolgálókat, és csak alapos tanítás
után válhatott valakibõl egy 

”
tisztség” hordozója. Az apostoli tanításban való ré -

szesedés alapvetõ kritériumként szerepel, minden csak ezután következhet.
Így érthetjük meg helyesen 1Kor 3,6 ismert mondatát is:

”
Én ültettem, Apollós

öntözte, de a növekedést Isten adta”. Az alapok lerakása, mint minden tanu -
lásban, itt is fontos. Az indulásnál kapott ismeretek nélkül nagyon nehéz ele -
get tenni az elvárásoknak. A mai szolgálatban állók számára a

”
behelyettesí -

tés” ott lehetséges, ahol az újszövetségi értelemben a növekedésrõl van szó.
Elõzmények vannak bõséggel a szolgálatba lépés elõtt, a kérdés az, hogy
mennyire tudatosulnak bennünk az átvett ajándékok. Belépünk-e mindig a
következõ szakaszba, és elérjük-e az események következõ állomásait. Növeke -
dünk-e? 

Természetesen fontos teológiai kérdés marad minden szolgálati terület
esetében a

”
Honnan jövök?”. Sohasem volt ez egyszerû kérdés, már az aposto -

li korban is feszültség forrásaként áll elõttünk. Mai környezetünkben gyüleke -
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zetenként eltérõ problémát jelenthet, hogy vannak a közösségnek
”
tradicio -

nális rétegei” és
”
missziói rétegei”. Sokszor könnyebbnek látszik a megszokot-

tak serege, mint az újak rétege. Máskor meg erõn felüli igénybevételt jelent a
konzervatív, hagyományos, egymást

”
túl jól” ismerõ gyülekezeti csoport ne -

hézkessége, merev tradicionalizmusa. Külön probléma, ha lelkész és felügyelõ
nem ugyanahhoz a csoporthoz tartozik. 

Christian Möller heidelbergi gyakorlati teológiai professzor mûveiben a
gyülekezetépítésre, benne az egyes szolgálati területekre, de a tisztségekre vo -
natkozóan különösen is hangsúlyozza megfontolandó tételét, amely szerint
egy négyes fokozatú skálát kell végigjárnia a gyülekezeti tagnak: 

1) Átélés: „attól szenvedek, hogy...”, „örülök annak, hogy...” Így kezdõd-
nek a kapcsolatba kerülés mondatai. A kezdetet jelenti ez a fázis.
Olyan jelenlétet, amely hat az egész személyiségünkre, az érzelmeink -
re is. Úgy vagyunk jelen az egyház életében, hogy személy szerint át -
éljük annak eseményeit. 

2) Valóságkeresés: „Azt hiszem azonban, hogy Jézus Krisztus egyháza en -
nél jóval több...” „Abban hiszek, hogy Istennél minden lehetséges, és
ez az én gyülekezetemre is igaz.” Ilyen mondatok jellemzik ezt a lép -
csõfokot, amelyen tulajdonképpen a Hitvallás mondatai realizálód-
nak: Hiszek Szentlélekben. Hiszem a szentek közösségét. A valóságke -
resés állomásán találkozunk a „megtapasztalt egyház” és a

”
hitünkben

élõ egyház” közötti feszültséggel, a „hétköznapi gyülekezet” és a
”
va -

sárnapi közösség” közötti különbséggel is.
3) Felfedezés: „Néha felcsillan a szemem...” – mondom itt. Néha vannak

csodálatos élményeim. Különös hely ez a harmadik stáció, mert ráéb -
redek, rácsodálkozom arra, felfedezem azt, hogy mégis mozgásba hoz
a gyülekezeti, egyházi élet, minden egyéb tapasztalat ellenére. A hit
élményének fázisa ez, amit nem lehet kihagyni vagy elkerülni. A hit
élményen keresztül lendít mozgásba. Ez a lépcsõfok a belsõ elszánás
pillanata. Bibliai modellje az emmausi tanítványok rácsodálkozása:

”
Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton?” (Lk 24,32).

Vannak persze emberek, akik sok élményt átéltek, mégsem váltak
”
ta -

pasztalt” emberekké.
4) Elhatározás: „Éppen ezért szeretnék valamivel hozzájárulni...”, „ezért

elhatároztam, hogy közremûködök...”, „Szeretnék tenni valamit a
gyülekezetben.” Ezek a mondatok jellemzik a negyedik lépcsõfokot.
Modellje a jól ismert imádság:

”
Uram, ébreszd egyházadat, és kezdd

rajtam”. E nélkül a stáció nélkül nincsen tisztségvállalás.3

Nagyon fontos ennek a bibliai alapvetésû fejlõdésnek az átélése, meg -
tapaszta lása és elmélyülése. A felkészülésnek is, a megfáradás legyõzésének is
lehet se gítsége ez a folyamat. Ebben marad élõ a korábbi kérdésünk: hogyan
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válik a szolgálatom (a tisztségem ellátása) az egész gyülekezet hasznára? Ha a
személyemben megerõsödik a Krisztusról szóló bizonyságtétel (szóban és élet -
vitelben egyaránt), akkor csökken a veszélye annak, hogy szolgálatom, tisztsé -
gem gyakorlása

”
kioltja” (lehetetlenné teszi) a kegyelmi ajándékokat a gyüle -

kezet ben. A tisztséghordozók álmatlanságát éppen annak felismerése okozhat-
ja, hogy munkájuk révén épül, újul és fejlõdik, vagy leépül, pusztul és zsugo -
rodik egy közösség a Krisztus testében. 

A gyökerekrõl

Nem véletlen, hogy az Újszövetségben a gyülekezet felépítésének és vezetésé -
nek kérdése nagy hangsúlyt kap. A kiindulási helyzet ApCsel 2,37-47 üzeneté -
nek világa. Érdemes a forrásokhoz való visszatérés jegyében egy kis idõt szán-
ni erre a szakaszra. Walter Lüthi magyarázata szerint az igazi fejlõdés abban
rejlik, hogy megszületik egy félelemmentes, vagyonközösségen alapuló együtt -
élés, amely a születését bizonyos rászorultsági helyzetnek is köszönheti (gyen -
gék-erõsek, szegények-gazdagok, bátrak-félszegek). Az is igaz, hogy késõbb
éppen ez a közösség szorul mások támogatására… De az indulás, a kezdeti ál -
lapot nem más, mint a növekedés: a megmentettekkel növeli az Úr a közössé -
get napról-napra. Ez alapvetõ jellemzõje a gyülekezetnek. Megmentett bûnö -
sök együttélésébõl alakul ki a gyülekezet, vagy úgy is fogalmazhatunk, hogy

”
bûnösök együttélése válik a megmentettek közösségének alapjává”.4 A

félelmektõl megszabadult koegzisztencia az alap az elsõ gyülekezeti közösségben.
Ez az alapállás jelen van a kialakuló szervezeti fejlõdésben és a tisztségek elkü -
lönülési folyamatában is. A rászorultság és a szükség hozza magával a növeke -
dés fázisában azt, hogy a különbözõ szolgálati területek önálló tisztségekké
alakulnak. A szükségesség és a feladatok pontos körülírása határozta meg a
létrejövõ új szerepeket. Nem fordítva. Valamilyen tevékenységre van szükség,
ezért létrejön a tisztség.

Világos szerkezetet mutat a diakónusok, a presbiterek és az episzkoposzok
tisztségének fejlõdési folyamata. Ez a folyamat mindig azt mutatja, hogy a gyü -
lekezet érdekében, a rend miatt és az élõ közösség hatékony jelenléte céljából
van szükség új szerepekre, feladatkörökre. 

A diakónus a keresztyén szolgálat végzõje. Szolga, aki egy bizonyos terület
segítõje, elõmozdítója. Sajátos szolgálatot lát el, de nem a szó ma megszokott
értelmében, hanem õ a gyülekezet egyik karizmatikus vezetõje a presbiter és
az episzkoposz mellett. Valószínûleg olyan személy, aki a gyülekezetnek fõként
anyagi ügyeivel foglalkozott, de szolgálata sehol sem korlátozódik erre a terü let -
 re (ld. Fil 1,1; 1Tim 3,8; 3,12; 4,6 és Titusz 1,9). Az apostoli konstitúció sze rint
a diakónusnak a püspök „fülének, szájának, szívének és lelkének” kell len nie.

A presbiter a 
”
presbys” melléknév középfoka, a melléknév eredeti formá-

ja a 
”
presgys”

”
aki elöl megy”, az elöljáró. A tékozló fiú példázatában õ az idõ -
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sebb testvér (Lk15,25). Az életkor válik itt hangsúlyossá, az õsök, az apák ha -
gyománya. A tiszteletre méltó és a tiszteletet megérdemlõ típus rajzolódik ki
benne. A gyökér a zsidóságba nyúlik vissza, ahol a közösség vénei az irányítók
és bölcsek voltak, de nem szabad itt elfelejtenünk, hogy a „vén” nem mindig
és nem mindenütt jelentett életkori meghatározottságot. Az Újszövetségben
akkor szerepel, amikor már gyülekezetrõl van szó (ApCsel 11,30; 14,23; 15,2
és 1Tim5,17; Jak5,14; 1Pt 5,1). Levélkezdetként pedig a szerzõ személyét jelöli
2Jn és 3Jn-ban.

Az episzkoposz megfigyelõ, kém, felügyelõ, felvigyázó; a profán görögben
a háborúban kiküldött megfigyelõ, olyan személy, akire általában a „belü-
gyek” irányítását és ellenõrzését bízták. Tanító, ellenõrzõ és fegyelmezõ hatás -
köre mellett gazdasági funkciója is van és az új tagok felvételénél játszik fontos
szerepet (a héber

”
mebaqqér” a Damaszkuszi irat szerint az esszénus település

vezetõje). Érdekes az elõfordulása ApCsel 20,28-ban, ahol a nyáj õrzõit jelen-
ti (

”
õrizõivé tett titeket a Szentlélek”). Valamennyire Krisztusra is használják, ld.

1Pt 2,25
”
poimen kai episkopos tón psychón”, vagyis a lelkek (emberéletek,

élõ emberek) pásztora és felvigyázója.
A három gyökérbõl táplálkozó – a késõbbi fejlõdés során a patrónusokból és

a köztiszteletnek örvendõ elöljárókból álló – funkció a mai értelemben vett tiszt-
ség, a felügyelõi szolgálat háttere. 

Néhány mai vonás 

Jól írja ezt körül egy tanulmány, amely az egyházi közigazgatási szolgálat mel-
lett külön is említi a

”
cura inspectoralis”-t, aminek igazi alapja az, hogy a gyü -

lekezet és felügyelõje együtt járják a Krisztus-keresés útjait. A felügyelõ állan -
dóan együtt van gyülekezetével. Vele van templomban, iskolában, a gyülekezet
körében alakult egyesületek munkájában, és ott van mindenkor a bûnbánó és
kegyelmet kérõ hívek táborában is az Úr szent vacsorájának vételekor.5

Ezeknek a gyökereknek mai visszatükrözõdését látjuk a felügyelõi eskü szö -
vegének speciális részében:

”
...az anyagi javak helyes kezelését segítem és el -

lenõrzöm, elnöktársamat és munkatársaimat kötelességük teljesítésében tá -
mogatom...” (Ágenda 495. old.) A kiragadott igék,

”
segítem, ellenõrzõm, támo -

gatom” megvilágítják az alapirányt. A tisztség betöltõjének legfontosabb fela-
data, hogy a gyülekezet életmûködését, az elvégzendõ feladatokat, a megva -
lósuló eseményeket felügyelje, ellenõrizze és segítse. Ez azt jelenti, hogy nem
a

”
klérus” tehermentesítésére, hanem a támogatására szolgál a funkció. Nem

valami helyett jött létre, hanem egy fejlõdési folyamat során egy meglévõ, ki -
alakult hivatal mellé állíttatott, új, segítõ, támogató tisztségként. A már emle -
getett koegzisztencia az, amelyben a felügyelõi tisztség helyet talál a gyüleke -
zetben. A protestáns teológia is megerõsít néhány korábbi, a klérusra vonat -

35



kozó õsi tételt, de nyit a laikusok szolgálatának irányába az egyetemes papság
elvének elõtérbe kerülésével. 

Magyar összefüggésben az egyháztörténeti alap az oltalmazás, a védelem
felõl közelíthetõ meg. A felügyelõ patrónus szerepe volt hosszú ideig a legfon -
tosabb. A harmincas évek végén egy összegzés így írja ezt körül: „mint oltal-
mat adó erõs tölgy alatt a zsenge egyház életlehetõséget találjon a felette zúgó,
tomboló viharok viszontagságai között. A világi vezetõi elem részvétele nem
az egyházkormányzati szinten kezdõdött el, hanem a reális, valóságos patro -
nátus rendszerében, hiszen ezeknek a patrónusoknak nagy szerepe van ab -
ban, hogy a lutheri tanok újra és ismét kihajtottak hazánkban.”6

Ma egyértelmûen a vezetõi, egyházkormányzati terület felé mozdult a felü-
gyelõi tisztség hangsúlya. Hagyományosan a paritás elvét szoktuk vele kapcso -
latban emlegetni, ma talán érdemes hangsúlyt tennünk a

”
másképp” kifejezés -

re. Ugyanazt a szolgálatot többféle módon végezni – ez a mai életképes gyüle -
kezet modellje. Az egyszemélyes, lelkész vezette gyülekezettõl a „több szolgá -
lattevõ”, az ugyanazt a szolgálatot többféle módon végzõk közössége felé kel-
lene elmozdulnia gyülekezeteinknek. Minél kisebb és szûkebb egy mai gyüle -
kezet belsõ magja, a centrális szolgálati kör, annál szûkebb a jövõképe, a jövõ
esélye. Találó Túróczy Zoltán egykori püspök kérdése: „Ki dolgozik az egyház -
ban?”, és megszívlelendõ a minimum

”
két ember rendszer” alapelve is.

„Rendszerint azt szoktuk felelni erre a kérdésre: én dolgozom. Ezt a feleletet
nem mindig az önteltség szüli. Van benne igen sokszor valami keserû panasz:
kénytelen vagyok minden munkát egyedül végezni, mert egyedül vagyok…

Újabban egyre több támadás éri egyházunkat, különösen az oxfordi cso-
portmozgalom részérõl, és éppen ennek a csoportmunkának a tapasztalatai
alapján, az 

”
egy ember rendszer”-e miatt. Valóban ez a munkamódszer nem

krisztusi munkamódszer. Õ maga is mindig csoportban dolgozott és csoport-
ban dolgoztatott. Tanítványait kettesével küldte ki. A minimum, amivel dolgo -
zott, a 

”
két ember rendszer” volt. És ha õszinték akarunk lenni, akkor azt is

meg kell mondanunk, hogy ha nincsenek munkatársaink, ez elsõsorban nem
környezetünkre, hanem magunkra nézve ítélet. Ha ugyanis az ember beszél a
gyülekezetek komoly keresztyén elemeivel, azok sokszor vannak telve panasz -
szal, hogy úgy szeretnének valamit az egyházért tenni, de nem tudnak mit kez-
deni, mert a lelkész mindent maga akar elvégezni. Mi hát az oka annak, hogy
nincsenek munkatársaink?’7

Korunk kihívásai: az ökumenikus közeledés

Ma nem egyszerûen a felekezeti fennmaradás, vagy a tradicionális keretek
megmentése, esetleg a

”
szinten tartás” idejét éljük, hanem az ökumené idejét.

Ez pedig a nagyobb közösség felé irányítja a figyelmünket, a keresztyénség na -
gyobb rendszerében megvalósuló

”
organikus cselekvõ közösség” felé. Nem
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elzáró rendszerek, kerítések épülnek, nem saját várunkba vonulunk vissza, ha -
nem a „megbékélt különbözõségek” jegyében igyekszünk megismerni, megkö -
zelíteni, elfogadni egymást. Ennek az ökumenikus, ugyanakkor identitásõrzõ
funkciónak egyfajta finom, árnyalt, poimenikai (pásztori) munka és stílus felel
meg. Elképzelhetetlen a következõ évezred egyházi élete az ökumenikus pász-
toroló teológia kiteljesedése nélkül. Külsõ és belsõ tényezõk teszik ezt szükséges -
sé: az ökumenikus közeledés egész folyamata és újabb állomásai (Augsburg,
1999. október 31.), valamint a globálissá váló világ, amelynek fõként fájdal-
mait és terheit a keresztyén egyházak nem nézhetik szemlélõként, hanem eny-
hítésükben és elhordozásukban részt kell vállalniuk. Erre azonban csak egysé -
ges fellépéssel és jelenléttel van esélyük. A világi vezetõk, a

”
másképp” mun -

kaerõk a lelkész mellett, épp a másfajta, többszálú, helyi kapcsolódásukkal
nélkülözhetetlenek az ökumené egymást keresõ lépéseiben. 

Korunk kihívásai: misszió egy pluralista társadalomban

Annak a társadalomnak, amelyben élünk (az egyre inkább plurálissá váló tár-
sadalom) missziói területként történõ felfogása elodázhatatlan feladat fa lun,
városon és világvárosban egyaránt. Az evangélium szolgálata, a Jézus Krisz -
tushoz gyûjtés munkája akkor marad valódi lehetõségünk a jövõben, ha alá -
zatosabb egyházzal és emberközelibb teológiával, de hiteles Krisztus-tanú ságté -
tellel jelenhetünk meg. Ebben a formálódásban a közösség és a vezetõ közötti
kapcsolat nem alakulhat másképp, mint ahogy Leslie Newbigin, az ökumeni kus
mozgalom közelmúltban elhunyt kiemelkedõ alakja látja.8 A mobilitás megõr -
zését, fejlesztését tartja õ legfontosabb feltételnek ahhoz, hogy az egyház be -
tölthesse missziói küldetését. Feleletet keres arra a kérdésre, hogy mi lyen le -
gyen a vezetõk és vezetettek viszonya a közösségben, a gyülekezet ben. A ve -
zetõk feladatát három kifejezés írja körül: enabling, sustaining és nourishing –
képessé tenni, fenntartani és táplálni. 

Túlpolitizált egyházunknak jelentõs változásra van szüksége ahhoz, hogy
mindent alá tudjon rendelni annak az érdeknek, hogy misszióra képes, mobilis
közösség maradjon, illetve inkább azzá váljon. Ez olyan keretet és struktúrát is
jelent, amely a mozgalmas, rugalmas közösséget segíti. Építkezni, terjeszkedni
önmagáért az építkezésért és terjeszkedésért – ez egyházunk egyik legveszé-
lyesebb kísértése ma. Nem szabad másként építkeznünk, csak funkcióval, élet -
képességet jelentõ belsõ tartalommal, a gyógyító konszenzusra való törekvés
valóságában. Newbigin három kulcsszava program lehetne egész egyházunk
elõtt. Építkezni, de ne azért, hogy erõsebb vagy kidolgozottabb legyen a struk-
túránk. Építkezni azért, hogy az enabling, sustaining, nourishing szolgálatát el
tudjuk végezni az egyháztagok, illetve a körülöttünk élõk irányában. Mégpe -
dig a misszió ma nagyon hangsúlyozott, teljes értelmében, ami tartalmazza, és
fontos helyen, a diakóniát, a peremre szorultak, szenvedõk, az agressziót elvi -
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selõk, a nyomorultak vigasztalását és felemelését is, nem csak az evangélium
hirdetését olyanoknak, akik ezzel a jó hírrel még nem találkoztak. 

Ha a vezetõi adottságok és felvértezettség után kérdezünk ebben az ösz -
szefüggésben, akkor három fontos vonást találunk: bátorság, kezdeményezés és
realitásérzék. 

A fent említett tanulmány Máté evangéliumának vezetõi modelljét elemez -
ve kijelenti, hogy ott a funkció leírásának kulcsfogalma a „kövess engem”
(
”
central keyword: Follow me”). A

”
kövess engem” meghallása és a

”
kövess

engem” felszólítása a felügyelõi tisztség alapállása is. 
A mai világ minden kísértése megkörnyékezi az egyházat is. Semmitõl

sem vagyunk „hivatalból védettek”, legyen szó a hatalom kísértésérõl, korrup -
ciógyanús botlásról, önimádatról, irigységrõl vagy egymás ellen acsarkodás-
ról. Ha megértjük a „kövess engem” kettõs vonatkozását (meghallás és felhí -
vás), komoly segítõnk lehet a minket megkörnyékezõ kísértések ellen. A rend -
teremtés, a gyógyulás folyamatát Pál apostol elõször mindig szelíden és aláza -
tosan kéri, de a harc valóságára ezt mondja:

”
hadakozásunk fegyverei ugyan -

is nem testiek, hanem erõsek az Isten kezében erõdítmények lerombolására”
(2Kor 10,4). 

A felügyelõi tisztség társszolgálat

A felügyelõi szolgálat teológiai értelemben is társszolgálat, a hûség, a bizalom
és az egészséges együttmunkálkodás alapszabályai szerint. Vannak külsõ ke -
retei – a törvényben, elõírásokban és a tradícióban. Ezeknél azonban sokkal
fontosabb a belsõ tájékozódás szükségessége. A valóságos belegyökerezettség
a Szentírás, a személyes hitélet és az egyházi spiritualitás kapcsolati rendsze -
rébe. Ebben a rendszerben mozgás van, egymásra ható, egymást erõsítõ fo -
lyamatok mûködnek. Akkor részesedünk fenntartó, tápláló, megújító erejé -
ben, ha részeseivé válunk, benne élünk. Igaz a régi mondat, hogy a laikusok
az egyház reprezentánsai a világban (Evanstoni nagygyûlés). Akkor hasznosak
ebben a szerepben és csak úgy maradnak meg benne, ha a kapcsolataik
egészségesek, ahogyan fent említettük: koegzisztencia a lelkésszel és részesedés
a közösség életében. 

Hogyan valósul meg a társszolgálat? A modern gyülekezet nem különbö -
zik a régitõl abban, hogy motiváló, meghallgató és korrigáló funkciójú társve -
zetõkre van szüksége:

• amit nem mondhat el egy lelkész, elmondhatja a felügyelõ
• bizonyos közegben és helyzetben lehet inkább a felügyelõ feladata a

beszéd
• a diktatúra éveiben sok felügyelõre nagy tapintattal és finom érzékkel

vigyázott a lelkipásztora. Lehet, hogy most megfordult ez az õrzõ,
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pásztoroló küldetés: ma a felügyelõ küldetése a vigyázás, õrzés, véde -
lem a lelkész irányában 

• a gyülekezet gazdasági élete ma már a legkisebb közösségben sem le -
het a lelkész közvetlen és kizárólagos munkaterülete

• a tanítás tisztasága, az istentiszteleti élet rendje, a közösségi élet
minõsége lelkész és felügyelõ közös felelõssége 

• fontos, hogy a felügyelõ ismerje a megváltozott lelkészi életpálya ne -
hézségeit és buktatóit (a pályán szerzett sérülések kezelése, feltárása
és gyógyítása) 

• a gyülekezeti élet szervezetét, a javítani- és tennivalókat csak „felül-
rõl”, áttekintõ helyzetbõl lehet felmérni helyesen; ez a lelkész és felü-
gyelõ közös nézõpontja (overseer, inspector)

• ideges, nyugtalan, sokszor zavaros környezetben õrizni, újra felszínre
hozni a nyugalom és békesség légkörét – ez is a vezetõk közös fela-
data

• a felügyelõnek fel kell állnia a „hallgatók”, szemlélõk (nincs kérdésem,
nincs véleményem) táborából, és szólnia kell, mégpedig lelkésznek,
gyülekezetnek egyaránt 

• mit vár a lelkész? Hogy ne lehessen kétség afelõl, hogy felügyelõje hit-
ben él, igehirdetésbõl táplálkozik és hajlandó az együttmûködésre

”
hálátlan helyzetekben” is.

A felügyelõ a maga sajátos helyzetébõl fakadóan közvetít a külsõ világból
befelé és belülrõl sugároz kifelé.

Néhány kép az ideális felügyelõrõl 

1. megbízható útitárs
2. hûséges segítõ
3. bizalmas meghallgató
4. imádkozó kísérõ
5. õszinte kritikus
6. bölcs tanácsadó
7. állandó dialógus-partner
8. a békesség õrzõje
9. a külsõ kép közvetítõje

10. az egyensúly megteremtõje
11. a „felülnézet” képviselõje
12. a hivatalba veszõ lelkész misszionáriusa
13. a befelé forduló lelkész

”
kopogtató” vendége

14. aki kimondhatja: kövessétek Krisztust!…….kövessetek minket!
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Az ideális felügyelõ képe csak úgy rajzolódik ki elõttünk, ha van szemé-
lyes tapasztalatunk. Az egyszerû építõmester, a gazdálkodó parasztember, de
a nagy tudású professzor szolgálatát egyaránt közös nevezõre helyezi a gyüle -
ke zeti tisztség vállalása. 

Megható az, ahogy lelkészcsaládok gyermekei és unokái feltûnnek a presbi -
teri és felügyelõi szolgálatban. Az elõdök hûsége és értékes munkája újraéled
egy-egy nemzedékkel késõbb. 

Kibõl lehet jó civil munkatárs, esetleg éppen felügyelõ ma? Biztos, hogy a
legjobb felkészülés az aktív elõélet az egyházi közösségben. Sokan az otthon-
ról hozott alapokkal, de jó néhányan csak a felnõtt korban átélt elhívás alap -
ján érkeznek meg. Ezzel a kérdéssel összefüggésben nem lehet kérdéses az
újra elindított egyházi iskolák fontossága. Stratégiai terület a nem lelkészi után-
pótlás terén minden oktatási intézmény az egyházban. Sok idõnek kell még
eltelnie addig, amíg az 1950 és 1990 közötti éveket elfelejtetik az új, fiatal,
szolgálatra elhívott és azt szívesen vállaló presbiterek és felügyelõk. Ezért ne -
vezi egy 1996-ban megjelent tanulmány a nemzedékváltást az egyházat érõ
egyik legnagyobb kihívásnak.9

Meghatóan szépen vallott egy a közelmúltban elhunyt lelkész testvérünk
a civil szolgálatról, amikor tíz mondatban felelt egy igehirdetésében arra a
kérdésre, hogy „miben vár egy mai lelkész segítséget egy mai presbitertõl:

1. Bibliás, imádságos, lelki életet éljen.
2. Családjában és családjával példamutatóan éljen.
3. Hûtlenséggel egyházát meg nem szégyeníti.
4. Betegeket látogat, szegényeket gondoz, lelkészének jó tanácsot ad.
5. Segít ott, ahol templom van, de lelkész csak ritkán jut el oda.
6. Segít az elmaradók, elszakadók visszahozásában.
7. Hûséggel áll az Ige ügye mellett a gúnyolódók, türelmetlenkedõk és

lázongók ellen, tévtanítók ellen. 
8. Megbízatása nem jog, hanem kötelesség, szolgálat. Jön tanulni, hogy taní-

tani tudjon.
9. A Jézus Krisztus tanúja legyen, aki kegyelembõl él.

10. Anyagi téren hogy áll a gyülekezettel szemben?”10

Amikor tisztségekrõl, rangokról vagy szolgálatról gondolkodunk egyházi
életünkben, nem felejthetjük egy pillanatra sem az apostoli tanítást:

”
Aki pe -

dig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, mert nem az a kipróbált ember, aki ön -
magát ajánlja, hanem az, akit az ÚR ajánl” (2Kor 10,17-18). Ez az ige megóv
minket minden elbizakodottságtól, de erõt és reménységet ad akkor is, amikor
idõsödõ és erõtlenedõ gyülekezeteket és tisztségviselõket látunk egyházunk -
ban. A nemzedékváltás természetes életfolyamat, és akkor egészséges a kö -
zösségünk, ha ez benne folyamatosan következik be. Ez a váltás a megújulás
igazi biztosítéka. 
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Benczúr László

LAIKUS? – VILÁGI? – NEM-LELKÉSZ?

Egy öreg lelkész tûnõdése és tapasztalatai

Néhány éve szokássá vált, hogy a teológiát nem végzett egyházi tisztségviselõ -
ket a „nem lelkész” jelzõvel címkézzük. Beszélünk pl. a zsinat vagy akár a gyü -
lekezeti közgyûlés lelkészi és nem lelkész elnökérõl. Ezzel a két szóból álló jel -
zõvel tulajdonképpen a régebben használatos „laikus” és „világi” jelzõt váltot-
tuk fel. Úgy tûnik, mintha ezt a két jelzõt ki kellene küszöbölni egyházi szóhasz -
nálatunkból. Ne beszéljünk világi tisztségviselõkrõl, laikus gyülekezeti munká-
sokról. Ehelyett a „nem-lelkész” szót használjuk. Miért? Ezen tûnõdöm. Tûnõ -
döm azért is, mert – noha a „nem-lelkész” jelzõ használata szinte hivatalossá
vált – azt tapasztalom, hogy az egyházi sajtó többször mégsem tudja teljesen
nélkülözni a „laikus” és a „világi” jelzõket. Frenkl Róbert országos felügyelõnk pl.
így ír egyik cikkében: „Minden vezetõnek, legyen lelkész vagy világi… számot
kell vetni magával.” Megértem a viszolygás okát, mégsem tudok egyetér teni
az említett két jelzõ diszkvalifikálásával. Megkísérlem tehát feltárni mellõ zésük
okát, és megmutatni azt is, miként és mikor élhetünk velük jó értelemben.

Megértem a viszolygást a „laikus” megjelölés használatától. A „laikus” jel -
zõ katolikus jellegûnek tûnik. Ott ugyanis határozott minõségi különbséget
tesznek a papi hivatást viselõk, a klerikusok és az egyszerû hívek, a laikusok
között. Ez nekünk, evangélikusoknak idegen. – A köznapi szóhasználatban a
laikus jelzõ azt jelenti, hogy valaki tudatlan, hozzá nem értõ, nem szakértõ.
Érthetõ, hogy nem vesszük szívesen egyházunkban, ha tudatlan, Bibliát, egy-
házunk tanítását nem értõ, egyházunk életét és feladatait nem ismerõ ember
tart igényt valamely tisztségre. A két világháború között bizony elõfordult,
hogy törtetõ politikusok csupán azért igyekeztek egyházi tisztségre szert tenni,
mert növelhette választási esélyüket, ha arra hivatkozhattak, hogy presbiteri,
netán egyházfelügyelõi tisztet töltenek be. Ilyen „tündöklõ Jeromosokra” va -
lóban nincs szükségünk.

A laikus jelzõt azonban pozitív értelemben is szokták használni. Már a kö zép -
korban jelentkeztek ún. laikus mozgalmak. A klerikalizmus ellen tiltakoztak,

42



vagyis a papuralom ellen. A felvilágosodás korának gondolkodói szenvedélye-
sen bírálták a papok, fõleg a magas klérusnak a társadalmi fejlõdést, szabad
gondolkodást gátló politikai és gazdasági hatalmát. Sokan – és nemcsak marxis -
ták, hanem éppen katolikusok is – a reformációt azért értékelik (vagy – ellen -
kezõleg – azért kárhoztatják), mert csupán antiklerikális, laikus mozgalomnak
tekintik. Ez Luther történelmi szerepének egyoldalú leegyszerûsítése, sõt torzí -
tása. Luther nem volt faragatlan, népszerûséget hajhászó, populista jelenség.
Felszentelt pap volt és egyetemi tanár. Barátja és legközvetlenebb munkatár-
sa – Melanchthon – nem volt lelkész, de laikusként is kiváló teológus és korá-
nak kiemelkedõ humanista tudósa. Azon fáradoztak, hogy az egyházban az
evangéliumnak, Isten élõ igéjének az uralmát biztosítsák. Nem akartak eleve
szembeszállni a pápával, a császárral és a püspökökkel. Inkább azok léptek fel
ellenük, és késztették õket az egyház megújulása érdekében küzdelemre. Val -
lották, és valljuk velük most is, hogy az egyház nem birkanyáj, hanem az evan -
gélium által hordozott és az evangéliumot hordozó, papi lelkülettel szolgáló
pásztorok közössége, „Krisztus szent serege” (Szkhárosi), megtartásra való
nép (1Pt 2,9).

A laikus szó tulajdonképpen az újszövetségi görög laosz szóból származik,
ami ezt jelenti: nép. A laikus szó – bár jelentése a történelem folyamán válto-
zott – bibliai értelemben ez: Isten népéhez tartozó. Az egyház egészen sajátos,
különös nép. Sajátos és különös, mert az élteti és az tarja meg, hogy az evan -
gélium szüntelenül megtérésre, az elõtte járó Jézus Krisztushoz való felzárkó -
zásra hívja. Nem magát, hanem Istent tekinti erõs várnak. A protestánsok által
gyakorta hangoztatott egyetemes papság elve tulajdonképpen ezt fejezi ki. „Ti
magatok is mint élõ kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá” – olvas-
suk 1Pt 2,5-ben. A hívõk egyetemes papsága nem egyházjogi fogalom. Legföl -
jebb – ha érvényesül közöttünk, ha tudatosul bennünk – lehetõvé teszi és segí -
ti egy bizonyos demokratikus egyházi berendezkedés hatékony mûködését.
Az egyetemes papság elve tulajdonképpen felhívás: Értsd meg! Vedd tudomá-
sul! – az evangélikus egyháznak akkor vagy élõ tagja, ha felzárkózol Jézushoz,
ha követed Krisztusodat, aki pap, király és próféta. Õ az, aki felveszi ügyedet,
hatalmában tart, és irányítja lépteidet. Az egyetemes papság tulajdonképpen
a Szentlélek munkájának gyümölcse. Eljövetelét azért kérjük, mert hisszük,
hogy a magunk eszével és erejével nem tudnánk Jézus Krisztusban hinni, sem
hozzá felzárkózni. A Szentlélek Úristen teszi ezt lehetõvé az evangélium által.

Napjainkban sok szó esik az ökumenében (beleértve a római katolikus
egyházat is!) a „laikusok mozgósításáról”. Miért? Azért, mert lépten-nyomon az
egyetemes „elpaptalanodás” jelenségével találkozunk. Más szóval az elvilágia-
sodással, a szekularizációval. A laikusok mozgósítása nem valami tömegmoz-
galom kezde ményezése, hanem elsõsorban vágy, törekvés arra, hogy öntuda tos
evangéli kusok, élõ hitû Krisztus-követõk legyünk. Hogy felébredjen bennünk
az egyház iránti felelõsség. Az egyháznak ma nemcsak jó igehirdetõkre, felké -
szült lelkészekre, hanem laikus munkásokra is szüksége van. Férfiakra és nõk -
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re, akik noha nem végeztek teológiai tanulmányokat, a gyülekezeti élet külön -
bö zõ területein (ifjúsági munkában, a betegek és a szegények felkarolá sában
stb.) a számukra adott képességekkel, karizmákkal  elsõsorban idõt, ha kell, még
pénzt is áldozva részt vesznek a gyülekezet építésében. Akikben a lelkész mun -
katársakra találhat. Akik nem szolgáltatást várnak az egyház tól, ha nem szol-
gálnak az egyházban. Ilyen értelemben helyénvaló laikusoknak ne vezni õket.

Megértem a „világi” megjelöléstõl való tartózkodást is. Ez a jelzõ olyan be -
nyomást kelthet, mintha a „nem-lelkészek” nem tartoznának szorosabb érte -
lemben az egyházhoz, mintha az államot, netán valamely politikai pártot kép -
viselnék az egyházban. Amíg a református egyházban a lelkész társelnökét
gondnoknak nevezik, nálunk különbözõ egyházkormányzati szintek élén a lel -
kész mellett a „világi felügyelõ” áll. A kifejezés, különösen a pártállami korban,
félreérthetõvé vált. Többször tapasztaltam, hogy külföldi vendégeknek meg
kellett magyarázni, hogy az „inspektor” nem ellenõre a lelkésznek, hanem lai -
kus munkatársa. Ez a megnevezés nemcsak a pártállam idején hangzott rosz -
szul. Volt idõ, amikor a lelkészek kemény harcot folytattak a világi tisztségvise -
lõk hatalmaskodása, a „kyriarhia” ellen. Úgy érezték, a világi vezetõk azon a
címen, hogy patronálták az egyházat, vagyis kegyurakként templomot építet-
tek, lelkészük (papom!) javadalmazásáról gondoskodtak, iskolát tartottak
fenn, hatalmi szóval avatkoztak az egyház életébe. Gazdag mezõvárosi gyüle -
kezetekben a török hódoltság kora után szokásba jött a papmarasztás. A jó -
részt nagygazdákból álló presbitérium évente döntött, hogy megtartja, vagy
meneszti lelkészét. Elgondolkoztató, hogy a két világháború közötti idõben, az
akkori Keresztyén Igazság kiadásában, ezzel a címmel jelent meg a „világiak”
egyházi szerepével foglalkozó füzet: Kegyúr vagy szolga? Ilyen értelemben vett
kegyuraktól ma nem kell tartanunk. Más nehézségekkel küzdünk.

A pártállam idején közéleti funkciót betöltõ emberek (nemcsak pedagógu -
sok), mégha szívük szerint hajlottak is rá, nem mertek aktívan bekapcsolódni
az egyház életébe, vagy éppen egyházi tisztséget vállalni. Voltak, akik nem ér -
tettek egyet az akkori egyházvezetéssel, és erre hivatkozva tartották magukat
távol. A lelkészek ilyen tekintetben a világiakhoz képest más helyzetben vol -
tak. Olykor úgy érezték, nem számíthatnak a világiakra. Magukra hagyják, ke -
rülik õket. Sokszor meggondolatlanul ítélkeztek a „világiak” felett. Máskor
azért nehezteltek rájuk, mert presbiteri ülések alkalmával úgy nyilatkoztak,
ahogyan munkahelyükön nem tették volna, s nem fogták fel, hogy ezért nem
õket, hanem a lelkészt kérik számon az illetékesek. A visszás helyzet következ -
tében a „világi” jelzõ bántó, elmarasztaló felhangot kapott ebben az idõben.
Azonosult a „világias” fogalmával. Szinte megbélyegzõvé vált: szekuláris, evi -
lághoz igazodó, látszatkeresztyén. Ezért gondoljuk most, a rendszerváltás után
úgy, hogy jobb elhagyni a „világi” jelzõt, akárcsak a másikat, a laikust is, ne -
hogy azt gondolják a „nem -lelkészek”, hogy a lelkészek õket egyháziatlanok-
nak, vallási kérdésekben tájékozatlanoknak tekintik. A jó szándék tehát nem
tagadható a „világi” jelzõ mellõzésénél.
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Mégis védelmembe szeretném venni a „világi” jelzõ használatát. A „nem-lel -
kész” megjelöléssel pedig óvatosabban bánnék. Miért? 1) A „nem-lelkész”
megjelölés azt a benyomást keltheti, hogy a lelkész a mérce. Mindent hozzá
viszonyítunk. Ez – akaratlanul is –  burkolt klerikalizmus. 2) A másik kifogás Jé -
zus fõpapi imádságára támaszkodik. Így könyörgött tanítványaiért, egyházáért
az Atyához: „Nem azt kérem, hogy vedd ki õket a világból, hanem hogy õrizd
meg õket a gonosztól” (Jn 17,15). Jézus a világ érdekében kéri ezt. Reményte -
len lenne a világ, a család, a munkahely, a haza, ha Isten kivenné, eltávolítaná
belõlük a tanítványokat. Reménytelenné válik a világ természetesen akkor is,
ha a tanítványok elvilágiasodnak, amint mondottuk „elpaptalanodnak” Ezzel
inkább ártanak, mintsem használnának a társadalomnak, a világnak. Ezért ké -
ri az Atyát, õrizze meg õket a gonosztól. Szentelje meg õket, vagyis küldje hoz-
zájuk Szentlelkét, hogy az ige érthetõen és erõteljesen hangozzék, hogy lehe -
tõvé váljék a megtérés (16. v.). Tehát nyugodtan nevezhetjük a világi foglalko -
zást folytató egyháztagokat „világiaknak”.

Tulajdonképpen mindhárom megjelölés jelez valamit, mindhárom hasz -
nálható. A három közül azonban a „nem-lelkész” jelzõt csak szükség esetén,
ritkán használnám. Tartalmilag egyik sem fedi teljesen a másikat.

Ismét fel kell vetni ezek után a kérdést: Mit értsünk ebben az összefüggés-
ben a „laikusok mozgósításán”? – Nyilván többet, vagy inkább mást is, mint
amit eddig mondottunk. Vagyis, hogy a „nem-lelkészek” az egyháznak ne csak
fogyasztó, hanem produktív, tevékeny tagjai legyenek. A laikusok mozgósítása
azt is jelenti, hogy a „nem-lelkészek” mint házasok, mint szülõk és gyermekek,
mint értelmiségi vagy kétkezi munkával kenyérkeresõk, mint közéleti emberek
gondolják végig az evangélium fényében világi foglalkozásukat és ki-ki a maga
helyén papi lélekkel, tehát figyelemmel, fegyelmezetten, türelemmel tegye
dolgát a köz javára. A teológusok és a lelkészek pedig vegyék komolyan, hogy
a „világiak” sajátos szolgálatot töltenek be, amikor aktívan vesznek részt az
egyház életében, mert magukkal hozzák azokat a hétköznapi gondokat, fela -
datokat, amelyekkel nap mint nap találkoznak munkájuk közben az emberek
között. Aktív (tehát nem néma és közömbös!) részvételükkel elõsegítik, hogy
az egyházi munka, az evangélium hirdetése ne légüres térben történjék, s ne
váljék érthetetlenné és hatástalanná. A fény csak akkor látszik, ha valami tár-
gyon, legalább egy porszemen megcsillan a sötétben. A világûr sötét, de a
csillagok fénylenek benne. „…ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet
igéjére figyeltek.” – írta Pál apostol a filippibelieknek  (Fil 2,15 -16). Ezt éppen
a világban élõ hívekrõl mondja.

Az egyház, a gyülekezet, a „szentek közössége” az a hely, ahol felkészülünk
hétköznapi életünkre, munkánkra és pihenésünkre. Ahonnan Isten emberszere -
tetének fényét, egy kis bizalmat, egy kis reménységet, egy kis irgalmat viszünk
a világba embertársaink közé. Ha így értjük – és értsük így is – a „világi” jelzõt,
nem kell szégyellnünk.
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Lelkészek, világiak, laikusok sajátos kapcsolatát, egymásra utaltságát és
egységét egy emlékem felidézésével szemléltetem végül. – Konfirmandusaim -
ra gondolok vissza. Õk is laikusok, szükségük van arra, hogy az egyház tanítá -
sát, az evangélium hirdetését „meg ne vessék, hanem szentnek tartsák, örö -
mest hallgassák és tanulják” (Luther Kiskátéja, a második parancsolat magya -
rá zatai). Világiak is. Otthonuk, iskolájuk és az „utca” meghatározza életüket.
On nan jönnek, és oda térnek vissza a konfirmációi óra után. Ezt figyelembe
kellett venni. Az órán egy széket mindig üresen hagytunk. Azért, mert eggyel
töb ben vagyunk. Az óra megkezdése elõtt viszont megkérdeztem, milyen új
viccet tudnak, mi történt otthon és az iskolában, mit olvastak és mit láttak a
té vében? – A konfirmációi ünnep után fényképfelvételhez készültünk a temp -
lom elõtt. Középen Luther-kabátban a lelkész és a gyülekezeti felügyelõ. Kö -
rülveszik õket Finnországból kapott fehér köntösben a fiatalok. Rendezkedés
közben az egyik fiú tréfálkozva megjegyezte: Az NB I-es. A mellette álló rá vág -
ta: az edzõkkel. Azt hiszem, fején találta a szöget. Ilyenféle a lelkész és „nem-
lelkészek” kapcsolata. Mérkõzésre készülõ csapat az edzõkkel. A konfirmáció
életprogram világinak, laikusnak és lelkésznek is. Pál apostol ezt írta az efézu-
siaknak: „…erõsödjetek meg az Úrban és az õ hatalmas erejében. Öltsé tek
magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok...” (Ef 6,10). Ezért a jó
laikus, a jó világi, a jó nem-lelkész is holtig tanul.
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Vértezd fel szolgáidat:
Rólad bátran szóljanak!
Hitük és szeretetük
Áldást hozzon mindenütt!
Segíts, Urunk!

Evangélikus énekeskönyv 265,5

Ugyanígy a diakónusok is tiszteletre méltók le -
gyenek, nem kétszínûek, nem mértéktelen borivás
rabjai, nem haszonlesõk, hanem olyanok, akik-
ben megvan a hit titka tiszta lelkiismerettel.

1Thessz 5,14-15



Szabó Lajos

A TEMPLOM ÉS A CSALÁD

Találkozások és ütközések a mai magyar társadalomban

Metszéspontok: templom és család 

Mindkét kifejezésben benne van a találkozás fontossága. A templom szóban
azt „halljuk” a tradíció alapján, hogy ott, azon a helyszínen történik az ember
találkozása Istennel a kinyilatkoztatott igén és a gyakorolt szentségen keresz -
tül. Különleges hely a templom, mert sem a funkciója, sem a lehetõségének
határai nem rajzolhatók körül könnyen a kívülállók számára. Események ját-
szódnak le benne a vallásos ember életében, az odaérkezés, a helytalálás és a
továbblépés hármasságában hat. A keresztyén templom magába foglalja mind -
azt a hagyományt és vele az üzenetet, ami az ószövetségi szent sátortól egé -
szen a díszes, nagy jeruzsálemi templomig tart, de próbál mindent magába
ölelni az elsõ keresztyének nehézsorsú istentiszteleti helyszíneitõl az egyes mû -
vészettörténeti korszakok alkotásain keresztül a mai modern megvalósulási for -
mákig. A templomnak olyan tulajdonsága is van, hogy kifejezi a minden kori
aktuális keresztyén élet tartalmi lényegét az épület külsõ és belsõ formájá ban. 

Miért kapcsoljuk össze a családdal? Mert a keresztyénség általános gya -
korlata szempontjából a kettõnek van jó néhány közös feladata és küldetése.
Mindkettõ hordozó erõtér, ahol megvalósul és gyakorlattá válik a Krisztus-kö -
vetés az ember mindennapi életében: 

• mindkettõ felkínálja az alkalmat a Krisztus-követésre
• mindkettõ kihívást jelent a keresztyén hitélet gyakorlásában
• mindkettõ megteremti az alkalmat és a lehetõséget a közösség meg -

élésére
• mindkettõben energia felvétel és energia átadás játszódik le a keresz-

tyén ember szemszögébõl nézve
• mindkettõnél izgalmas kérdés a nyitottság és a zártság határa
• mindkettõnek létezik olyan bibliai megalapozottsága, amely az állan -

dóságot (szükségességet) igazolja a földi élet jövõjét illetõen
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Ha a mai magyar társadalom élethelyzetébõl szemlélõdünk, akkor azt is
megállapíthatjuk, hogy a templom a szakralitásában, a család pedig a huma ni -
tása miatt jelent reménységet, kihívást, de kudarcot is mind gondolkodásunk -
ban, mind életgyakorlatunkban. A közmegítélés szempontjából egyidejûleg
jelentkezik az ellenérzés és a szimpátia mindkettõ irányában. Ennek gyakor lati
visszatükrözõdése az, ahogy egymás mellett él a reménység és a kudarc esélye
a templom és a család összefüggésében. A megerõsítés, de a gyengü lés kiváltó-
ja is lehet mind a templom, mind a család az egyes ember útkeresé sé ben. 

Ezért nem egyszerûsíthetjük le a problémát, nem vehetünk természetes-
nek egy egyoldalúan pozitív és problémamentes megközelítést (de az ellenke -
zõjét sem), hanem szükségünk van arra, hogy ellentétes megnyilvánulások vizs-
gálatából vonjunk le következtetéseket. 

Az a fontos, hogy az ember megtalálja mindkettõben azt a lehetõséget,
ahol Istenhez közeledhet és az embertárshoz is közelebb kerülhet. Mert a jé -
zusi etika alapján állva a szeretet kettõs nagy parancsa az a minimum, amiben
megfogalmazódik mindaz, ami életünket a pesszimizmus és az elesettség kény -
szerébõl az élet megélhetõsége és elhordozhatósága irányába mozdítja ki. 

A templom mint a keresztyén élet centruma

Ez látszik a felületes szemlélõ számára az igazi és egyetlen azonosító jelnek. A
templom a keresztyén élet színtere – gondolnánk –, oda érkezik meg min-
denki, aki érdeklõdést tanúsít a keresztyén életvitel iránt. Csakhogy épp nap-
jainkban égetõ a kérdés: valóban még mindig a templom az igazi középpont?
Tényleg ez határozza meg a keresztyén élet aktivitását és erejét? Valóban ide
koncentrálódik az egyházak életmegnyilvánulásainak igazi ereje? Az utóbbi
évtizedekben sok tekintetben megváltozott a vallásos életgyakorlat. 

A történelem felõl szemlélve ott áll elõttünk a meghatározottság: a temp lom

• a védelem bástyája (menedék) 
• a találkozás helyszíne (egymásra tekintés)
• a kommunikáció lehetõsége (megszólítás)
• a nevelés fóruma (átadás)

Mind a négy funkció egyformán döntõ volt a múltban, és tovább él a mai tem-
plomértelmezésben. De a legfejlettebb társadalmak templomhoz való viszo nya
átrendezõdött. A feszültséget ebben a problémafelvetésben érezzük: ho gyan
képes az egyház olyan megújulásra, amelynek eredményeképp hû ma rad
történelmi elkötelezettségéhez és eleget tud tenni a mai kihívások által éb -
resztett követelményeknek?

Ezt az ütközést mutatja az egyházakban lejátszódó liturgiai átalakulás is,
amelynek során ütköznek az egyes õsi liturgikus elemek és a gyökeresen új ze -
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nei és szövegi elemek a tradicionalizmus és a modernizmus pólusai között.
Elõbbiek elsõsorban az egyház idõsebb tagjainak használatában (de nem csak
ott), utóbbiak pedig a fiatalabb nemzedékek mûfajkeresésének szolgálatában
(de szintén nem csak ott) állnak. Egészséges összetételû gyülekezeti élet nap
mint nap tapasztalja, hogy benne szeretne uralkodóként megmaradni az elsõ,
és be akar nyomulni a „hivatalos” gyakorlatba a második. (De ezzel a kijelen-
téssel még nem fog lalkoztunk a legszélsõségesebb irányzatokkal és a karizma -
tikus hullámmal.) 

Ugyanilyen feszültséget jelenthet az is, ahogy a merev és hierarchiára épí -
tõ hagyományos egyházi struktúra kénytelen szembenézni a megújuló és új
vonásokat bemutató mozgásokkal. A hierarchia és a demokrácia igényei je -
lentkeznek és küzdenek egymással például a kelet-európai területeken élõ
egyházak átalakulási folyamataiban. 

A templom ma is szimbolizálja az egész mûködõ egyházat, de az egyház
templomon kívüli élete válik mégis egyre inkább izgalmas kérdéssé:

• Hogyan viselkedjen az egyház a világban?
• Meddig merészkedjen a templomból kilépõ egyház?
• Hol vannak a missziói lendület határai?
• Milyen szerepet vállalhat a keresztyénség a társadalom életében?

Ma nem lehet egészen megerõsíteni azt a régi mondást, hogy a parókia
falai üvegbõl vannak (hiszen a lelkésznek is szüksége van intimitásra, s ez ma
erõsebben hangoztatott igény, mint korábban!), annál inkább igaz és egyre
fontosabb igazság, hogy a templom vastag kõfalai átváltoznak átlátszó üvegfa -
lakká, mert mögéjük szeretne betekinteni az életük értelmét kutató emberek
nagy rétege. Be kell látniuk a templomi világba, a szakrális eseményeknek pe -
dig meg kell keresniük a profán felé forduló, érthetõ és átérezhetõ formákat.
Kézenfekvõ itt a TV és a rádió egyházi mûsoraira gondolni. Bennük még min dig
nagyon érzõdik a templom zártságába, elszigeteltségébe és nyugalmába vetett
hit. Azokhoz szólunk, akik eleve úgy gondolkodnak, mint mi. Ez a sajátos
helyzet okozza a túlzott visszafogottságot, mondhatni félelmet vagy félénk sé -
get, amely tetten érhetõ az egyházak közszereplési helyzeteiben másutt is, nem
csak a média területén. Egyfelõl világos, hogy azt a bezártságot, ami az elmúlt
évtizedekben ránehezedett az egyházra, nem képes rövid idõ alatt felszámolni
és teljesen átalakulni, másfelõl pedig az a szekularizált és egyre sze kularizáló -
dó környezet, amelyben élünk, szintén erõsíti azt a félelemnek is ne vezhetõ
visszafogottságot, amirõl fent beszéltünk. Az okok között nem felejt hetõ el az
erõtlenség sem, fõleg a hazai történelmi egyházakban. Nincs elég erõ az újra. 

A közélethez hasonló sajátos hullámzást mutat az egyháztagok aktivitása
és az egyháztagsággal kapcsolatos szemléletmódja. Most van ismét kialakuló -
ban az a magatartás, amely szerint a hívõk úgy gondolnak az egyházra és a
templomra, mint akik „tulajdonosai” – felelõsséggel, elképzelésekkel és ter-
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vekkel. Mögötte még mindig dominánsan van jelen az a gondolkodásmód,
amelyet magunkkal hozunk az elmúlt évtizedekbõl: a „hivatalosak” kötelesek
az egyházról gondoskodni, alakítani és fenntartani. A klerikalizálódott egyház
kezdi megtenni elsõ igazi lépéseit az aktív laikusokkal együtt szolgáló egyház
irányába. Ez is egy olyan változási folyamat, amely csak fokozatosan játszód-
hat le, évtizedek alatt. 

Amikor a nem lelkészi elem egyházi szolgálatáról és annak aktivitásáról
beszélünk, akkor éppen azon a területen járunk, amely a családot érinti. Idõ-
és energiaigényes bekapcsolódásra van itt szükség, és nem felejthetjük el,
hogy hazánk polgárai még mindig nem rendelkeznek a nyugat-európaihoz
hasonló jövedelemmel és szabadidõvel. Az egyházi aktivitás tehát egy túlhaj -
szolt, zsúfolt és feszült életforma közepette alakul ki, illetve az egyház a laikusok
aktivitása iránti igényét ebben a helyzetben fogalmazza meg. Amíg tõlünk
nyugatra az egyházi élet a szabadidõ és az önrendelkezési idõ növekedésével
számolhat, addig mi még mindig nem mozdultunk el a növekvõ szabadidõ és
a kialakuló szabadidõ kultúra irányába. A templomi élet megújulásának pedig
éppen az az egyik feltétele, hogy aktív szolgálatvégzõk és a szolgálatot igény -
lõk találkozási pontjává tudjon válni. Itt pedig nem elég az egyik oldalt kiemel-
ni. A szolgálatvégzõk oldalán fontos szerep vár a jelen és jövõ értelmiségére.
Most pedig olyan éveket élünk, amikor a legnagyobb veszteség éri a történel-
mi egyházakat abban az értelemben, hogy kiesnek azok az emberek, akik még
nagyon alapos egyházi nevelésben részesültek, és ellátták eddig az egyházi
élet világi vezetését, illetve megszólaltak a keresztyén értelmiség képviseleté -
ben. Az utánpótlás nem látszik biztatónak és reményteljesnek. Az okok mély-
ben gyökereznek. Ez látható a népszerûvé vált Beszélgetõ könyvecske soraiban
is, amikor az értelmiség hanyatlásával foglalkozik. „Igen, az egyház rosszul
bánt vele. Hát ez az igazság, hogy alig tudunk mondani olyan értelmiségit,
akivel az egyház életében »jól bánt«. (L. L.)

Mindenkit kipellengérezünk, ha nem nekünk megfelelõen gondolkozik.
Kitesszük õket a szõnyeg szélére, ha nem úgy paríroznak, ahogy mi elvárjuk.
Azt gondolom, nem várhatjuk el, hogy a szájunk íze szerint gondolkozzanak.
(V. A.)” (Lengyel László-Várszegi Asztrik: Beszélgetõ könyvecske, Helikon,
1999. 108. old.)

Meg kell azonban ezen a ponton jegyeznünk, hogy egyoldalú képet raj-
zolnánk, ha nem említenénk meg azokat az újabb, reményteljes jelenségeket,
kezdeményezéseket, az említett holtpontról való kimozdulás jeleit, amelyek az
elevenebb gyülekezetekben láthatók (növekvõ számú gyülekezeti csoport; fia -
talok részvételi arányának javulása; fiatal diplomások szerepvállalása az egy-
házi életben; tisztségvállalásuk; a belsõ gyülekezeti magon kívüliek érdeklõdé -
se új egyháztagság iránt; felnõtt keresztelések, felnõtt konfirmáció; helyi mé -
dia, gyülekezeti újságok).
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Belépés a családi közösségbe

Az egyházi szolgálat valódi mûködési tere mindig a meghosszabbított templo-
mi erõtér és az istentiszteleti életen kívül megvalósuló életgyakorlat. Termé -
szetesen megállapíthatjuk, hogy ma Magyarországon még mindig inkább va -
lamit elrendezni, valamit megrendelni, „letudni” szeretnek emberek a temp -
lomban, az egyházban. Mégis érezhetõ bizonyos változás: elindult a kétirányú
közlekedés a család és az egyház között. Közeledik az egyház a családokhoz és
kezdeményeznek a családok is az egyháznál. (Errõl a mozgásról részletesen
szól a Magyar Katolikus Püspöki Kar „A boldogabb családokért!” címû pász-
torlevele. /MKPK, Budapest, 1999./)

Míg az elsõ lépéssorozat (az egyház közeledése a családokhoz) többnyire
megmaradt a hagyományos kereteknél és lehetõségeknél, addig a második (a
családok lépései az egyház felé) a legváratlanabb módon igényel ma már
alkalmat, feleletet, idõt és törõdést az egyháztól. 

Ez utóbbi összefüggésben állapíthatjuk meg, hogy szinte napról napra nõ
az igény a lelkigondozás területére tartozó szolgálatokra: 

• az egyéni élet alapvetõ kérdéseit – különösen krízis idõszakában – szí -
vesebben beszélik meg a lelkésszel, mint korábban 

• a családi konfliktusok elrendezésénél van még bizalom a lelkész iránt 
• családgondozói szolgálat kialakítása minden felekezetnél sürgetõ feladat
• a nehéz sorsú emberek célt és kiutat keresve igénylik a gyülekezeti kö -

zösséget (olyan hétköznapi reménységgel is, hogy hátha van valaki a
gyülekezetben megforduló emberek között, aki talán tud segíteni)

• az egyedül maradt, egyedül élõ ember számára a szószék-távolból is -
mert lelkész a kézzel fogható, elérhetõ, megtalálható segítség; a meg -
hallgatás esélye 

• ide tartozik még a speciális egyházi szolgálatok újraindulása (a diakó-
nia új formái)

Ez a néhány irány is mutatja, hogy az egyház részérõl nem a direkt belé -
pés a jellemzõ és a célravezetõ, sokkal inkább járható a közvetített, valakin
vagy valamin keresztül belépõ út. Az egyház lelkigondozói tevékenységében
az egyik legfontosabb követelmény, egyben az egyik legfontosabb lehetõség
is, hogy az elszemélytelenedés folyamatában õrizze meg mégis a személyes jel-
leget a belépés bátorságával és a kommunikáció gyakorlásával. Semmilyen
lelkészi körlevél sem pótolja a lelkipásztori látogatásokat! 

Ha a családról beszélünk, az esetek többségében megosztott családokra
kell inkább gondolnunk, mint egy ideálisnak mondott, egységes családi képlet -
re. A felekezeti megosztottság hazánkban rendkívül jellemzõ a családokra. A
családi élet egyházi vonatkozásaiban pedig nagyon kezdetlegesek a hazai
ökumenikus próbálkozások. Várat magára az 1999-ben Augsburgban aláírt
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Közös Nyilatkozat gyülekezeti szintû feldolgozása mindkét felekezetben. Nehe -
zen tekinthetõ általánosnak az eltérõ felekezetûek családon belüli ökumeni -
kus közössége. Ki-ki a sajátját éli, és ritka (sokszor inkább csak formai pl. nagy -
ünnepi) a keresztyén hit közös megélésének alkalma. Hiányoznak a rendsze -
res, ökumenikus istentiszteleti alkalmak. 

A család lelkigondozása szempontjából fontos

• az egyház nyitottságának megélése és meghirdetése
• az egyházi alkalmaknak (istentiszteletek, bibliaórák) a jelenleginél

modernebb és emberközelibb nyelvezete és formája
• a családi problémák megoldásában az egyházi segítség felkínálása;

szakszerû jelenlét
• lelkigondozásra felkészült lelkészek szolgálata

Amikor lelkigondozásról beszélünk, akkor nem hagyhatjuk figyelmen kí -
vül a gyülekezeti élet hagyományos gyakorlatát, ami nem korlátozódik a sze -
mélyek vagy családok lelkigondozására, hanem a „mindennapi” közösségi lel -
kigondozást végzi

• csoportalkalmak
• szabadidõs programok
• továbbképzési összejövetelek
• istentiszteleti közösségi élet

formájában. A lelkigondozásnak ebben a „mindennapi” gyakorlatában nem a
lelkész gondozó munkája önmagában a megoldás, hanem a gyülekezeti tagok
élõ közössége, a meghallgatás, megkérdezés, tanácsolás sokféle közösségi for-
mája a lelkigondozás eszköze. 

A család gondozása igényli tán a legnagyobb alaposságot, a lelkészeket pe -
dig ma – ezt önkritikusan be kell vallani – épp a felületesség kísérti legin kább,
mert nincsen egészséges prioritási sorrend a munkájuk során. A sokrétû fela-
datvégzés kényszere állandóan veszélyezteti a koncentrálást és az elmélyülést. 

A mai magyar társadalomban nagy hangsúlyt kell(ene) fektetniük az egyhá -
zaknak annak tudatosítására, hogy a lelkipásztori közeledés nem lehet erõ sza kos.
Az agresszív fellépés minden formája kerülendõ. Segítõ és kísérõ szolgálatra van
szükség. Már a 20. század elején bizonyára nem véletlenül mondta ki az amúgy
közismert radikalitása ellenére Asmussen: „A lelkigondozás mindig egy igazi be -
szélgetés, amely a lelkigondozótól indul ki, és amelyben a lelkigondozó »mit
Würde und Takt die Führung hat« méltósággal és tapintattal vezeti az alkalmat.”

A bizalom ébresztése ma a legfontosabb célok között van az egyházi szolgá -
latban, ugyanígy az indulás, a változtatás lehetõségének felcsillantása. Sok em -
ber szenved ma olyan problémáktól, amelyekre hihetetlen gyors és termé sze -
tes segítséget jelenthetne egy aktív egyházi élet a passzív egyháztagság he lyett.
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Küldetésünk a társadalomban

Aktuális a bonhoefferi kérdés mai magyar környezetünkben: „használhatók
vagyunk-e még?”

„Elviselhetetlen konfliktusok által engedékenyek, sõt talán-talán cinikusok
lettünk – használhatók vagyunk-e még egyáltalán? Nem zsenikre, nem ciniku-
sokra, nem embereket megvetõkre, nem rafinált taktikázókra, hanem szerény,
egyszerû, természetes, egyenes emberekre lesz szükségünk. Vajon belsõ ellen -
álló képességünk a ránk kényszerítettel szemben elég erõs lesz-e, az önma-
gunkkal szembeni õszinteség elég kíméletlen marad-e, hogy az egyszerûség,
az egyenesség útjára visszataláljunk?” 

Amikor ma a valóságos és égetõ kérdést („Használhatók vagyunk-e
még?”) próbáljuk körüljárni, önértelmezésünk miatt átgondolni, a következõ
négy kérdéspár megkerülhetetlen:

• a keresztyénséggel szembeni szimpátia és a keresztyénellenesség
• konzervativizmus és modernség
• szûklátókörûség és tágra-nyitottság
• ideológiai meghatározottság és a keresztyénség 

Amennyire erõsen jelentkeznek ezek az egész mai magyar társadalom
összefüggésében, ugyanúgy jelen vannak a gyülekezet mindennapi életében.
A keresztyén közösségek is magukon hordják az átalakulás egy évtizedes folya-
matát, és csak ott van igazi, tartós megújulás, ahol 

• a felekezeti identitás
• az ökumenikus nyitottság
• és a társadalmi érdeklõdés

hármas meghatározottságában fejlõdik a gyülekezeti élet. Nem generációhoz
kötötten, nem tradícióba menekülve, és nem is befelé fordulva akar „túlélni”
vagy átélni egy idõszakot, hanem valóban élni akar – küldetéstudattal, meg -
szólító üzenettel és hatásos cselekvéssel: megújult misszióval. (Lásd: Volker
Kress: Az evangélium a harmadik évezred küszöbén. In: Lelkipásztor, 2000.
17-20. old.) „Evangélikus egyházunk ma vitathatatlanul olyan pontra érkezett,
amelyet leginkább a »korszakváltás« szóval jelölhetünk.” (Kress, 17. old.) 

A mai templomnak és családnak számolnia kell azzal, hogy multikulturá -
lis, pluralista társadalomban él. De ez nem jelentheti azt, hogy behúzódik a sa -
ját falai közé, és nem vállal semmilyen „hivatást” a maga sajátos eszközeivel a
társadalmi krízisek megoldása terén. Az erkölcsi megújulás ébresztése széle-
sebb társadalmi küldetés felvállalásával lehetséges, a 40 év itt tette a legna -
gyobb kárt – elvágta az egyházi elkötelezettség egységes értékrendjét egyetlen
agresszív beavatkozással. 
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A belülrõl meggyengült egyház képtelen kifelé irányuló egészséges szolgá -
latra. A korszerû felépítés, a mai viszonyok közti alkalmasság és hitelesség
megtalálása az egyik legidõszerûbb feladat az egyházon belül. De vigyázni kell
az újra megkapott lehetõségeinkkel, hogy azok színvonalat, egyházhûséget,
elkötelezettséget és szakmai tudást teremtsenek. Csak ezzel az elhatározással
lehet közeledni egy korszerû pasztorációval a családok felé. Kérdésünk az,
hogy sikerül-e egy egész családot megszólító egyháznak hiteles társadalmi
szolgálatot végeznie, vagy marad a bénultság és pesszimizmus a derûlátás és
a megújulás helyett. 

A pozitív viszonyulás megtalálásában segíthet az öt „mégis” szócska át -
gondolása és megvitatása a laikusok és klerikusok közösségében a következõ
bibliai történetekben. Ezekben a klasszikus igékben fellelhetõ a legújabb szol-
gálatok teológiai alapja.

Öt bibliai példa

1. Mégis engedelmesség

„Amikor szülei meglátták, elámultak, anyja pedig így szólt hozzá: »Gyerme -
kem, miért tetted ezt velünk? Íme, atyád és én nagy bánattal kerestünk té -
ged.« Mire õ így válaszolt: »Miért kerestetek engem? Nem tudtátok, hogy az
én Atyám házában kell lennem?« – Õk azonban ezt a választ, amelyet adott
nekik, nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe és enge -
delmeskedett nekik.” (Lk 2,41-52)

2. Mégis közösség

„Egyszer odamentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak hozzájutni a so ka -
ság miatt. Ezért tudtára adták neki: »Anyád és testvéreid kint állnak és látni akar -
nak téged.« Õ azonban így válaszolt: »Az én Atyám és testvéreim azok, akik az
Isten igéjét hallgatják és megtartják.«” (Lk 8,19-21; Mt 12,46-50; Mk 3,31-35)

3. Mégis a család mellett

„Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így
szólt anyjához: »Asszony, íme a te fiad!« Azután így szólt a tanítványhoz: »Íme,
a te anyád!« És ettõl az órától fogva otthonába fogadta õt az a tanítvány.” (Jn
19,26-27)
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4. Mégis az egész háznép

„Kornéliusz pedig összegyûjtötte rokonait és legjobb barátait és úgy várta
õket… Akkor megszólalt Péter: »Vajon megtagadhatja-e a vizet valaki ezektõl,
hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a Szentlelket, mint
mi?« És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg a Jézus Krisztus nevé -
ben.” (ApCsel 10,24.47-48)

5. Mégis elég kettõ

„Bizony, mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a föl -
dön abban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám. Mert
ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben: ott vagyok közöt-
tük.” (Mt 18,19-20)

Befejezés

„Befejezésül szeretném elmondani, hogy – minden itt vázolt nehézség ellené -
re – bizakodó vagyok az egyház jövõjét és a jövõ egyházát illetõen. Ez a jövõ
hála Istennek nem a mi kezünkben van. Gyakran felteszem magamnak a kér -
dést, mi az, amit az új évszázad, mi több, az új évezred küszöbén a világnak
és mindenekelõtt ennek a mind kisebbé és szûkebbé váló Európának adha -
tunk. Úgy gondolom, három dolgot.

Elsõként említem templomainkat, amelyek Európa majd minden falujá -
ban megtalálhatók, ha méretre, szépségre és korra nézve mégoly különbözõ -
ek is. A templom még a legvilágiasabb embert is arra emlékezteti, hogy tekin -
tetét a földrõl felemelheti a nyitott égboltra. És minden szekularizáció ellenére
megérzi, hogy a templom éppen ezért különleges hely ezen a földön.

Másodikként a Tízparancsolatra gondolok, amely egyfajta õsrégi mege-
gyezés az emberek között annak érdekében, hogy a közös életet lehetõvé te -
gyék. Ez a megegyezés Istentõl ered. És az emberek lelkük mélyén érzik, hogy
az efféle megegyezések nélkül tartósan nem lehet sikeres életet élni.

Végül a csodálatos Miatyánkra gondolok, amely hitünk legtömörebb ösz -
szefoglalása. Aki a Miatyánkot imádkozza, eleget tud Istenrõl. Ha komolyra
fordul a dolog, aligha tudom elképzelni, hogy valaki ne lenne hálás azért, ha
mellette vagy felette elmondanak egy Miatyánkot.

Ezért vagyok bizakodó.” (Kress: 20. old.)

55



Harmati Béla

PÜSPÖKI ÜZENET A FELÜGYELÕKNEK

Egyházunk múltjának felmérése és jövõnk tervezése konferenciáján örömmel
teszek eleget a fölkérésnek, hogy összefoglaljam, milyen közös feladatokat lá -
tok fontosnak felügyelõi karunk és egész egyházunk számára ma.

Örüljünk és adjunk hálát az Úrnak!

Egyházunk gazdag múltjából ezen a konferencián különösen is az elmúlt tíz-ti -
zenkét évre emlékezünk. Mennyi mindent soroltak föl a résztvevõk bemutatko -
zásai, amiért hálát kell adnunk! Rengeteg okunk van az örömre! Gondoljunk
csak arra, hogy olyan rendszerváltoztatást érhettünk meg, amelyik vér nélkül,
háború nélkül történt. Gondoljunk arra, hogy kimentek az orosz csapatok és
országunk elnyerhette szabadságát. 

Sokan vannak közöttünk olyanok, akik olyan gyülekezetekbõl jöttek, ahol
véres vallásháborúk dúltak egykor, üldözésekkel és templomelfoglalásokkal.
Családi emlékezés õrzi annak az õsömnek az emlékét, akit 1659-ben Répce -
szemerén ordináltak és menekülnie kellett Csánigtól Tétényig és Pozsonytól
Komáromig.

Adjunk hálát újra és újra azért, hogy egyházunknak megadta az Isten,
hogy szabad országban szabadon élhetünk, és az elõzõ évtizedek egyházakat
gúzsba kötõ politikája, az egyházi vagyon és intézmények államosítása után
újat kezdhettünk.

Azért kell ezt hangsúlyoznom, örüljünk és adjunk hálát, mert sokfélekép-
pen kísért a múlt. Szabadok vagyunk, de sokszor megkötözzük magunkat.
Hányszor találkozunk egyházon belül és kívül is a régi reflexekkel! Elõítéletek -
kel tekintünk az emberekre, elhatárolódással, gyûlölettel és haraggal. Vannak,
akik bírónak képzelik magukat kisebb és nagyobb körben, és sorra ítélik meg
az em bereket. Adódnak sajnos névtelen levelek és feljelentgetések. Mind -
ezek ben a legrosszabb, hogy olyan bizalmatlansággal találkozik az ember,
amit a múlt sok ténye magyaráz ugyan, de egyszer végre spirituálisan, belsõ
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világunkban is el kellene jutni arra a szabadságra, amelyik ismeri az újat kez -
dés, a bizalom és remény távlatait. 

Egyházi megújulásra van szükségünk, és ez az egyház munkásainak, tag -
jai nak megújulása. Adjunk hálát Isten kegyelméért, hogy az elmúlt tíz év alatt
nulláról indulva ma már 33 oktatási-nevelési intézményünk van, közöttük tíz
gimnázium! Ki gondolta ezt tíz évvel ezelõtt? Magam se reméltem, hiszen ar -
ról volt szó akkor, hogy talán egy gimnáziumunk, a Budapest Fasori Gimná -
zium újraindulhat egyházi iskolaként.

Ezeket az eredményeket látva nem tudom megérteni és helyeselni azok
álláspontját, mint például az Ordass Lajos Baráti Kör véleményét, akik kifejtet -
ték, amikor meglátogattam egy rendezvényüket, hogy az iskolák visszakérésé -
vel a püspökök a maguk presztizsét és dicsõségét kívánják elsõsorban szolgálni.

Emlékezve az iskolák visszakérésének nehézségeire, az újraindítás útvesz -
tõire, azt kell válaszolnom, hogy egyszerûbb utakat is el tudnék képzelni a sa -
ját dicsõség növelésére. Hiszen Békéscsabán tüntetéssel fogadtak a Városhá -
zán tartandó tárgyalás elõtt: „Le a püspökkel és a polgármesterrel!” A Buda -
pest-Deák téri iskolánk visszakérése során minden lehetséges állami fórumon
feljelentettek, és sajtókampányt indítottak az egyház ellen. Bizony nem „tálcán
felszolgálva” kaptuk vissza ingatlanjainkat és intézményeinket! A visszakérés,
átvétel és a folyamatos mûködtetés is sok problémát jelentett és jelent. 

Ordass Lajos püspökünket azért ítélték el koholt vádakkal és zárták bör -
tönbe, mert nem járult hozzá az egyházi iskolák államosításához. Többek kö -
zött az õ eszmei örökségét is követjük és váltjuk valóra óvodáink, általános is -
koláink, gimnáziumaink és kollégiumaink újraindításával. 

Örüljünk és adjunk hálát azért is, hogy egyházunkban folyhat a misszió és
evangélizáció munkája. Ma a Budapest-Deák téri templomban országos evan -
gélizációt tartunk. Megépítettük Budapest-Cinkotán egyházi missziós közpon-
tunkat finn, svéd, norvég, dán segítséggel. Modern rádiós stúdiót létesítet-
tünk, és a Kárpát-medence magyarul értõ népessége számára helyi stúdiókon
és országos adókon keresztül szólal meg Jézus üzenete. 

Azt az apostoli intést is próbáljuk követni, hogy sokféle módon prédikáljuk
az evangéliumot. Örüljünk annak, hogy a gyülekezeti fúvóskarok száma növek-
szik, vannak egyházmegyei énekkari találkozók és folynak a kántorképzõ tanfo -
lyamok.

Egyházi énekkaraink közül több országos, sõt nemzetközi hírnévre is szert
tett. Kiemelkedõ a Budapest-Deák téri Lutheránia énekkar éves mûsora Johann
Sebastian Bach mûveinek elõadásával és a Budapesti Bach-hét megrendezé -
sével. A többi protestáns egyházzal együtt tíz éve támogatjuk az Evangélium
Színházat. A magyar színházi életben egyedülálló mûsorajánlattal, magyar és
külföldi szerzõk értékes mûveivel pótolhatatlan szolgálatot vállal ez az együt -
tes Udvaros Béla rendezõ vezetésével. 

A felügyelõi beszámolókban az egyes gyülekezetek sok öröme és problé -
mája került elõ. Örüljünk nagyon, mert lehetõségünk van építeni, intézmé -
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nyeket alapítani, országos és regionális egyházi napokat szervezni. Németh
László írónk figyelmeztetett arra a két világháború között, hogy magyar beteg -
ség a „morbus minoritatis”, a „kisebbségi kór”, amikor elcsüggedünk, mert ke -
vesen vagyunk és kevés a lehetõségünk. Ezzel szemben arra kell figyelnünk,
hogy a kisebbség lehet „teremtõ kisebbség”, bibliai-jézusi példával élve lehet só
és kovász. Kosáry Domokos evangélikus tudósunk írt arról, mit jelentett az
evangélikusság népünk számára, amikor 1930-ban a népszámlálási adatok
szerint 6,1% volt evangélikus, de a fõiskolát, egyetemet végzettek 13,2%-a tar-
tozott egyházunkhoz. A Széchenyi István által alkalmazott kifejezés szerint a
nemzet számára nagyon fontos a „kimûvelt emberfõ”.

Örüljünk és adjunk hálát azért is, mert ebben az évben lezárult a kor-
mánnyal folytatott tárgyalássorozat az egyházi ingatlanok visszaadásáról, és
aláírtuk a megállapodást a kormánnyal. Volt államosított ingatlanjainkat vissza -
igényelhettük, vagy pénzt kaptunk értük, vagy ún. „örökjáradék” formájában
évente 4,5 százalékos összeg illeti meg értékébõl a tulajdonost.

Örüljünk és adjunk hálát végül azért, amit a közelmúltban az ökumenikus
közeledés terén élhettünk meg. 1999. október 31-én, reformáció ünnepén
Augsburg (magyarul: Ágosta) városában, ahol 1530-ban az Ágostai Hitvallást
terjesztették a császár elé az evangélikusok, egyháztörténelmi, sõt történelmi
eseményre került sor. Közel ötszáz év szembenállása, vallásháborúk és ellen-
ségeskedés után az evangélikus és a katolikus egyház képviselõi, Róma és
Genf Közös Nyilatkozatot írt alá arról, hogy az Isten elõtti megigazulás kérdésé -
ben a 16. századi Trentói Zsinat és az evangélikus hitvallási iratok másik felet
elítélõ határozatait kölcsönösen visszavonják. 

A katolikus egyház II. Vatikáni Zsinata óta, 1966 után folyamatos párbe -
szédre, teológiai dialógusra került sor Genf és Róma között. Ebben a munká -
ban a magyar evangélikus egyház több személy révén is érintett. A genfi
Teológiai Osztály vezetõjeként, vatikáni zsinati megfigyelõként dr. Vajta Vilmos
professzor, késõbb dr. Prõhle Károly professzor, majd dr. Hafenscher Károly Bu -
dapest-Deák téri lelkészünk hosszú évekig volt a nemzetközi dialógusbizottság
tagja. A jelenlegi bizottsági összetételben 1994 óta Kasper német püspök a ka -
tolikus, magam pedig az evangélikus részrõl vagyok a társelnök. A magyar
evangélikus egyház megbecsülését jelentette, hogy egyházunk képviseletében
D. Szebik Imre püspök úrral, dr. Hafenscher Károly lelkész úrral hárman vehet-
tünk részt hivatalos meghívással az ünnepségen.

Az augsburgi esemény, az ökumenikus közeledés jeladása az élet más te -
rületeire is kihathat. Ha lehetséges több száz éves vallási ellentétek megbé -
kélése, miért ne lehetne lehetséges száz-százötven éves nemzetiségi szemben -
állások áthidalása is. Sõt talán a közvetlen környezetünkben levõ, egy csalá-
don, egy országon belüli nemzedéki, politikai és egyéb ellentétek és szemben -
állás leküzdésére is példát adhat Augsburg 1999. Így legyen!
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Mérjük fel józanul gyülekezetünk helyzetét!

Mindannyiunk számára fontos feladatokat jelent az az új helyzet, amibe bele -
kerültünk tíz évvel ezelõtt. Egy-egy gyülekezetben a vezetés felelõsségét vál-
laló felügyelõknek a lelkészekkel és a presbiterekkel együtt föl kell mérni spiri-
tuális és anyagi szempontból, hol áll a gyülekezet, mik a teendõk és milyen sor-
rendben végezhetõk el a feladatok. 

Vannak gyülekezetek, ahol egyszerre akarnak mindent megoldani. Évtize -
dek mulasztásai és nehézségei azonban nem pótolhatók egyszerre. Meg kell
határozni, mi a prioritás. A teendõk nem jelenthetnek versenyhelyzetet a
szomszédos gyülekezetekkel. Tehát, ha a szomszédban iskolát indítottak újra,
nem biztos, hogy nálunk is azt kell tenni. A kilencvenes évek elején többször
találkoztunk olyan jóindulatú ajánlatokkal, tessék visszakérni itt és itt azt a kas -
télyt, és indítsunk benne evangélikus iskolát. A gond csak ott volt, hogy közel-
ben-távolban nem volt elegendõ gyermek. Igaz, hogy iskoláink, fõleg középis -
koláink mindig területi iskolák, tehát egy-egy régiót szolgálnak, de ma nem
tudunk minden korábbi evangélikus iskolát újraindítani.

A lényeges szempont az, hogy minden gyülekezetnek a maga helyén, a
maga körében kell meghatározni a feladatait. Egyházunk régi alapelve az ún.
gyülekezeti elv, a gyülekezetek önállósága, szabadsága és felelõssége. Ezért
nem tudok mit kezdeni az olyan kérdésekkel, amikor egy-egy gyülekezet azzal
fordul hozzám, püspök úr, mit csináljunk az új lehetõségek között. Nem tu -
dom és nem is szándékozom „felülrõl” meghatározni a helyi teendõket. Taná -
csolásra természetesen mód van, akadnak minden téren szakembereink, a
döntés felelõsségét viszont a gyülekezetnek kell vállalnia az egész egyház ösz -
szefüggésében. Tehát lehetséges, hogy egy-egy gyülekezeti döntésre nemet
mond az egyházmegye vagy az országos egyházi iroda, ha az nem illik bele az
országos tervekbe.

Hadd álljon itt elõttünk egy ilyen eset, Iklad példája. Ott a gyülekezet visz -
sza akarta igényelni a régi iskolaépületét gyülekezeti ház céljára. Az iskolaépü -
let közben azonban átépítésre került, és pedagógusok számára alakítottak ki
benne lakásokat. A visszakérés azzal járt volna együtt, hogy hat pedagógus -
családot kellett volna kitelepíteni más lakásokba. Ezzel a gyülekezet hatcsalád -
nyi ellenséget szerzett volna. Másrészt az épület átalakítása költségét növelte
volna, hogy hat lakásban hat elõszobát, konyhát, kamrát, fürdõszobát kellett
volna szétbontani egy régi, vizes épületben. Többszöri feszültségekkel teli
megbeszélés után a gyülekezetet összehívva szavazással dõlt el, hogy nem a
régi épületet, hanem annak értékét kérik, és abból gyönyörû új gyülekezeti
házat építettek. 

Meg lehet érteni azokat, akik ragaszkodnak a régi falakhoz, ahová apjuk,
anyjuk és maguk is iskolába jártak, amit az õsök építettek. Az érzelmi szem-
pontok azonban nem mindig vezetnek a legjobb megoldáshoz.

Sokszor tapasztaljuk, hogy nemcsak abban az állapotban nehéz egy-egy
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gyülekezet élete, amikor nincs semmije, hanem az az állapot is jelenthet ve -
szélyeket, feszültségeket, amikor az ingatlanrendezés során hirtelen kapnak
vagyont, és megindul a vita arról, hogyan is és mire is használjuk. A gyüleke -
zet felügyelõjének a hagyományok szerint különleges kötelessége a gondnok -
kal és presbitériummal együtt az egyház anyagi javainak felügyelete. Olyan
megoldásokat kell keresni, amelyek a gyülekezet többségének akaratával meg-
egyeznek, és beleillenek az egyházmegyei és országos tervezésbe. A józan fel -
méréshez az is hozzátartozik, hogy tudjuk: intézményeket nemcsak elindítani,
hanem fenntartani is feladat és felelõsség. 

A gyülekezeti józan felméréshez tartozik a hívek minél nagyobb csoportjá -
nak rendszeres bevonása a feladatok tervezésébe és végrehajtásába. Az egyik
gyülekezetbe új lelkész került, és az elsõ presbiteri ülésen arra kérte a presbi -
tereket, segítsenek neki a gyülekezet családjainak végiglátogatásában. Az
egyik presbiternek erre ez volt a véleménye: „Tisztelendõ úr, nem azért válasz-
tottuk, hogy mi dolgozzunk, hanem hogy maga!” Természetes, hogy ilyen
gondolkodásmóddal nem lehet messzire jutni a közös munkában. 

Az elkövetkezõ egyházi választások jó alkalmat adnak arra, hogy a gyüle -
kezetek elnöksége felmérje, kire lehet számítani a jövõben. Kérem mindnyáju -
kat, gondoljanak arra, hogy a presbitériumokban megfelelõ számban legye -
nek nõk és fiatalok. Szükség lesz arra is, hogy országosan felmérjük, hányan is
vagyunk ma, evangélikusok. Szóba került már országosan, hogy a következõ
népszámlálásoknál megkérdezhetik majd a vallási hovatartozást is önkéntes
alapon. Amíg ez nem történik meg, pontosítani kell egyházi nyilvántartásun -
kat.

Dolgozzuk fel együtt a problémákat!

Az elõzõekben már többször szóltam nehézségeinkrõl, problémáinkról az
eredmények, az örömre okot adó események mellett. Nézzük meg most köze -
lebbrõl egyházi helyzetünket! Elõször is azt kell nagyon világosan látni, hogy
a helyi és az országos gondok összefüggenek. Hazánkban nem volt olyan vidék,
amit megkímélt volna a szocializmus korában az ateizmus, az egyházak lejára -
tásának és kordában tartásának igyekezete. Még akkor is így van ez, ha voltak
helyek, ahol az illetékes párttitkárok különös buzgalma vagy a korábbi évtize -
dek olyan különleges helyzeteket teremtett, mint például Békés megye, a híres
Viharsarok. Amit másutt szabad volt az egyházaknak, azt ott biztosan megtil-
tották. 

Összefüggést kell látnunk a korábbi egyházi helyzet és a szocialista idõszak
között. Ahol a nagybirtokok árnyékában sok volt a szegény, földnélküli család,
mint például Békésben, ott a két világháború között elindult már a kommunis -
ta szervezkedés. Az sem használt az egyházi hírverésnek, hogy akadtak papok,
akik beléptek a világháború után a pártba, és ezt tudták róluk a faluban.
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Egyházi oldalról nézve az jelentett sokat, hogy hazánkon a két világhábo -
rú között és a negyvenes években végigsöpört az ébredés, az evangélizáció
szele, és sokan kaptak életre szóló indítást, bibliai kegyességet, erkölcsi tartást
ezekben a körökben. A népfõiskolák neveltjei mint tehetséges emberek a szo-
cialista környezetben hamar kaphattak vezetõ beosztásokat. Közülük párttit -
károk, járási és megyei vezetõk kerültek ki, sõt egy belügyminiszter is. 

Az államosítás megakadályozta, hogy egyházi iskolai képzésben részesül-
jenek fiataljaink. Bár az 1948-ban az állammal megkötött egyezmény két gim-
náziumot Budapesten, a Fasori Fiúgimnáziumot és a Deák téri Leánygimná -
ziumot meghagyta számunkra, ezeket is „föl kellett ajánlanunk” 1952-ben.
Ezen elõzmények értetik meg legnagyobb problémánkat, hogy nagy a hiány
egyházi szakemberben. Lelkészhiány van az elõzõ évtizedek miatt, amikor
volt olyan évfolyam, amelyiken csak egy teológus végzett, míg a két világhá -
ború között sokszor évente 20-25. Az utóbbi tíz évben örvendetesen emelke -
dik a teológiára jelentkezõk száma, a hiány azonban marad, mert egyrészt na -
gyobb létszámú korábbi évfolyamok kerülnek nyugdíjas korba, azután pedig
növekszik az igény a speciális lelkészi szolgálati ágakban (katonai lelkészek,
börtönlelkészek, iskolalelkészek, hitoktatók stb.). A gyülekezeti lelkészi állások
között is vannak betöltetlenek, és szinte alig lehet ma megvalósítanunk, hogy
a kikerülõ fiatalok legalább egy-két évet szolgáljanak segédlelkészként egy-egy
tapasztaltabb kolléga mellett. Magam 1959-ben végeztem, és hét évig voltam
segédlelkész öt gyülekezetben. Ma viszont szinte a Teológia padjaiból kerül-
nek fiataljaink a legnagyobb gyülekezetek lelkészi állásaiba is. Ahogyan mon-
dani szoktam a gyülekezeteknek, ma nem az egyházközségeknek, hanem a
lelkészeknek van választási joguk. Egy-egy meghirdetett lelkészi állásra sok-
szor nem jelentkezik senki sem.

Egyházi intézményeink, iskoláink szintén szakemberhiánnyal küzdenek. A
korábban egyházi iskolában tanítók már mind nyugdíjas korban vannak. Tíz
évvel ezelõtt hõsiesen vállalták az iskolák újraindításakor a munkát. Most vár-
juk már azokat, akik 1989-tõl indult egyházi iskoláinkban érettségiztek és az
egyetem elvégzése után visszajönnek hozzánk tanítani.

Két problémát ebben az összefüggésben meg kell említenem. A hozzánk
visszatérõ idõseknél jelentkezett az a kísértés, hogy pontosan ott akarták a
munkát folytatni, olyan hozzáállással és módszerekkel, ahogyan 1948-ban
vagy 1952-ben abbahagyták. Közben azonban megváltozott a társadalom, a
családi és nevelési körülmények is teljesen mások lettek. A fiatalabb tanári
nemzedéknél viszont hiányzik az egyházi tapasztalat, a gyülekezeti háttér. Ma
nagyon nehéz olyan intézményvezetõket, iskolaigazgatókat találni, akik felnõt -
tek a nem könnyû feladatokhoz. 

Problémát jelent egész egyházunk számára azután a munkáshiányon túl
az ún. strukturális harc, a jövõkép kialakítása. A rendszerváltoztatás után egy-
házunkban is fellángolt a vita, milyen reformok, milyen változtatások kellenek
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a jövõ számára, és hogyan kell megszabadulnunk a negyven éves szocialista
idõszak hibáitól. 

A viták helye elsõsorban a zsinati törvényhozás volt. 1991-97 között a zsi-
nat elsõ hat éve megpróbált új struktúrát teremteni, így például a régi négy
egyházkerületbõl erõszakkal kettõre zsugorított egyházat újraszervezni három
vagy négy kerületben. Mások arról beszéltek, hogy egy ilyen nagyságú egy-
háznak kettõ helyett nem három vagy négy vezetõre, püspökre van szüksége,
hanem elég lenne egy is. A viták tüzében megfogalmazott, 1997-re elkészített
törvénykönyv sok eredményt jelentett, azonban nagyon sok ellentmondást,
joghézagot is találunk benne. Az újrakezdõdõ, jelenleg folyó zsinati szakasz
megpróbál javítani a törvényeken, és ezt annál is inkább teheti, mivel az új
egyházi struktúra csak a 2000. évben végrehajtott egyházi választások után lép
majd életbe.

Bizonyos, hogy egyházunk élete nem azon múlik, milyen a struktúránk,
hány kerületünk vagy hány püspökünk van, hiszen az elmúlt évtized eredmé -
nyeit a régi struktúrában értük el. Csodát semmiféle új szervezési rendtõl sem
várhatunk, ha nincsenek megfelelõ és elegendõ munkatársaink. A mostani vi -
ta a három egyházkerület arányosítása körül folyik, ugyanis a Nyugati Kerület
a jelenlegi beosztás szerint jóval nagyobb, mint a Déli vagy az Északi Kerület.
Az a reményem, hogy a zsinaton gyõzni fog a józan ész és arányosabb elosztás-
ban dolgozhatunk majd, mert mindaddig, amíg aránytalanság uralkodik, nem
lesz vége a vitáknak és a súrlódásoknak. 

A jelenlegi átmeneti idõszak is problémát jelent. Sokan nem értik azt a
helyzetet, amikor már például megvan az új törvény az Országos Közgyûlésrõl
és az Országos Presbitériumról, azonban jelenleg még a zsinati rendelkezés
szerint minden egyházi önkormányzati testületnek meghosszabbodott a man -
dátuma, és a régi összetételben üléseznek. Az új testületek, közgyûlések és
presbitériumok majd csak 2000 õszén alakulnak meg, akkor kezdõdik az új
szakasz egyházunk életében.

Komoly nehézséget okoz akár a régi, akár az új struktúrában a bizalom
hiánya. Sokan úgy értelmezik a demokráciát, hogy az azt jelenti, hogy min-
denbe beleszólhat mindenki. Ez tévedés! A demokratikus ügyintézés azt jelen-
ti, hogy bárki hozzászólhat a köz dolgaihoz, erre megvannak a megfelelõ lehe -
tõségek, de csak az szólhat bele a döntésekbe, akinek ehhez jogosítványa van,
aki tagja a testületeknek.

A szabadsághoz azután hozzátartozik a felelõsség is! A jelenlevõ felügye -
lõk úgy vannak itt, hogy tudom, komolyan veszik megbízásukat, és felelõsen
kívánják intézni az egyházközségek ügyeit. Ez azt is jelenti, hogy meg kell ta -
nulni együtt élve együtt is gondolkodni és együtt is cselekedni, dolgozni a gyü -
lekezettel. A vezetõk felelõssége, hogy elõbbre, távolabbra lássanak és irányt
mutassanak. Ez az iránymutatás tájékozódást jelent gyülekezetektõl az orszá-
gos egyházi testületekig és onnan visszafelé. Ugyanakkor a vezetõknek a fele -
lõssége kiterjed arra, hogy a rossz irányba indulókat helyreigazítsák. 
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Egyházunkban rossz iránynak tartom, ha egyes emberek vagy csoportok
visszahúzódnak, nem hajlandók részt vállalni a munkában, mert nem tudják
elfogadni a gyülekezet, az egyházmegye, az egyházkerület vagy az országos
egyház felelõs vezetõinek irányítását. 

Félrevezetõnek, egyházellenesnek tartom ezért az Ordass Lajos Baráti
Kör jelenlegi vezetõit, akik nem voltak hajlandók körüket evangélikus egyházi
egyesületként bejegyeztetni, ezért egyházjogilag az egyház szervezetén kívül
állnak. Onnan „kívülrõl” bekiabálni, az egyházi választott vezetõket mindenfé -
le módon, sokszor valótlanságokkal támadni, a közös munkában részt nem
vállalni, ez a magatartás önmagáért beszél. Egyházunk Szépfalusi István bécsi
lelkészünk segítségével kiadta az elõzõleg ugyancsak általa gondozott és szer -
kesztett három Ordass-kötet után a negyediket, a püspök perérõl. A Lakiteleki
Népfõiskola meghívására 1998-ban Ordass-emléknapot tartottunk nagy ér -
deklõdés mellett. Ezen Boleratzky Lóránt tartotta a fõ elõadást, és ott volt
Ordass püspök családja is. 

A Kör egyik rendezvényén Budapest-Kelenföldön magam adtam át azt a
meghívást mindnyájuk számára, hogy jöjjenek elõ a maguk eszkábálta get-
tóból, és vegyenek részt egyházunk építésében. Visszautasították!

Ehhez a problémakörhöz tartozik legújabban a Hittudományi Egyetem
Teológus Otthonának igazgatója és a tanári kar között néhány éve megrom-
lott munkakapcsolat. Öt-hat évig együtt tudtak dolgozni, de az utóbbi évek-
ben a rektorok és az igazgató ellentéte odáig jutott, hogy a Teológia kérte az
Országos Elnökség közbenjárását. Ez közvetítést és együttes tárgyalást, tanács -
kozást jelentett. Ezen az igazgató nem tudta vállalni az együttmunkálkodást a
Teológia vezetõivel. Ezért sor ke rült az igazgató leváltására. A sajtóban is meg-
megjelenõ ügy, a hozzá kapcso lódó országos egyházi bírósági feljelentések
sok bosszúságot okoztak és okoznak. 

Végül problémáink között meg kell említenem iskoláinkkal kapcsolatosan,
hogy Budapest-Fasori Gimnáziumunk, Békéscsaba, Bonyhád és Aszód körül is
adódtak és adódnak problémák. Itt nincs helye a részletezésnek, de bizonyára
sokat sejtet a helyzetrõl az a tény, hogy a Budapest-Fasori Gimnáziumnak tíz
év alatt öt igazgatója volt.

Építsük együtt a jövõt!

Eddigi eredményeink áttekintése, gyülekezeteink helyzetének józan felméré -
se, problémáink után forduljunk most a jövõ felé. Ez a szakasz jóval rövidebb
lesz, mint az elõzõek és tételszerû, hiszen a jövõ elõttünk van, és mindnyájunk
felelõssége, hogy megvalósuljon. 

Olyan egyházat, gyülekezeteket kell kialakítanunk, amelyek Jézus Krisztus
útmutatása szerint, hitben, reménységben és fõleg egymás megbecsülésében és
szeretetében élnek. Jókai Anna Kossuth-díjas írónõnk a napokban az egyik or -
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szágos rendezvényünkön figyelmeztetett arra a veszélyre, amely az egyházban
nem kívülrõl, hanem belülrõl fenyeget: ez a veszély az, amikor az egyház tag-
jai kegyes álszentekké válnak és szeretetlenekké. A híres indiai vallási és poli-
tikai vezetõ, Gandhi mondta egyszer, hogy nekünk keresztyéneknek jobban
kellene hasonlítanunk Mesterünkhöz, akkor nagyobb sikerünk lenne a világ-
ban. 

Mai társadalmunkban az az érdekes, hogy sok ember vallja magát vallá-
sosnak, de „a maga módján”. Azaz úgy van ez, mint ahogyan az amerikai szo-
ciológia leírta az ún. „bevásárló vallásosságot” (shopping religion). A nagy be -
vásárló csarnokokhoz hasonlóan a mai magyar leemel a vallások kínálatai kö -
zül egy-egy érdekeset, keveri tradicionális hitével a keleti misztikát, az új vallá -
sok, mint a New Age vagy a spiritizmus tanítását és gyakorlatát. Vajon hogyan
tudjuk teljesíteni Jézus missziói parancsát a jövõben ilyen körülmények kö -
zött? 

A jövõ egyháza bizonyára határozottan konfesszionális és egyúttal öku-
menikus is lesz. Hiszen, ha nem vagyunk bizonyosak saját magunk felõl, akkor
nem tudunk igazán részt vállalni az ökumenikus programokban. Ebbõl az is
következik, hogy elõször a saját házunk elõtt kell söpörnünk és a saját portán -
kat kell rendbe tennünk. Az új év 2000-ben egyházi választásokkal indul.
Számba kell vennünk helyi, területi és országos szinten, kikre lehet számíta-
nunk. 

Az is bizonyos, hogy nagy felelõsségünk van a kallódó, szórványban élõ
gyülekezeti tagjaink irányába. Azután ott vannak iskoláink, bennük 8-10 ezer
fiatal és 7-800 tanár, alkalmazott. Itt azonnal elkezdhetõ a misszió!

Jövõre irányuló munkánknak belsõ erõt adhat a bibliai, egyházi hagyomá -
nyok megõrzése, és ugyanakkor azok újrafogalmazása a mai nemzedék nyel -
vén és gondolatvilágában. Ahogyan Jézus emberré lett Betlehemben, úgy kell
megtestesíteni szeretetét, bocsánatát, békességét a huszadik és huszonegyedik
században. Olyan gyülekezetekre, egyházra van szüksége népünknek, ahol a
légkör jézusi és emberi. Az apostol úgy beszél Jézus születésérõl, hogy benne
Isten emberszeretete jelent meg. Ezt két olyan szóval mondja a görög és a la -
tin Biblia, amit jó ízlelgetni és utánagondolni: filantrópia és humanitás. Erre
segítsen bennünket Isten! 
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Bárdossy Tamás

HUSZONÉVES FELÜGYELÕKÉNT
EGY ÚJ EGYHÁZMEGYÉBEN

Az újonnan alakuló Dél-Pest Megyei Egyházmegye 1997 végén evangélikus
egyházunk egyik legfiatalabb felügyelõjét választotta meg – ez én lettem. 28
évesen váltam egy egyházmegye elnökségi tagjává. Csonka ciklust kezdtünk a
2000. évben esedékes általános tisztújítás elõtt, így két év elteltével egyfajta
összegzésre, a tapasztalatok levonására is sor kerülhet ezen önvallomás apro -
póján. Amellett, hogy minden szolgálatvállalás körülményei egyediek, lehet
olyan általános érvényû közös vonásokat, tanulságokat találni, melyek felis-
merése segítséget jelenthet a szolgálat folytatásához, illetve mások munkájá -
hoz is. Írásomban erre is kísérletet teszek.

A Dél-Pest Megyei Egyházmegye a korábbi Pest Megyei Egyházmegye ket-
téválásával jött létre 1997 végén. Ekkor kaptam az elsõ felkérést a választáso -
kat elõkészítõ jelölõbizottságtól a másodfelügyelõi tisztség jelöltségének elvál-
lalására. Ebben az idõben kezdett erõsödni bennem a gondolat, hogy – addi-
gi munkálataimon kívül – valamilyen formában bekapcsolódjak az „egyházi
közéletbe” is, ezért vállaltam a jelölést – bár nem feltétlenül ilyen „magas pozí-
cióval” gondoltam kezdeni. No, nem is lett belõlem másodfelügyelõ. Elsõ lett.
Mivel a közös egyházmegye déli illetõségû felügyelõje nem vállalta tovább a
tisztséget, a jelölõbizottság „elõléptetett” felügyelõjelöltté. Egy visszatekintõ
önvallomásban meg kell vallanom, hogy ez a felkérés már hosszas gondolko -
zásra késztetett. A töprengés oka az volt, ami valószínûleg sokakban felvetõdik
egy-egy szolgálat vállalása elõtt: vajon alkalmas leszek-e, képes leszek-e megfe -
lelni vállalásomnak? Számos „ellenérvet” találtam magamban, például: fiatal
korom – viszonylagos tapasztalatlanságom, s az esetlegesen ehhez kapcsolódó
ellenérzések másokban; az idõbeosztás kérdései; a tisztséggel járó feladatok
összetettsége. Mellette szólt más területen szerzett egyházi és vezetési tapasz-
talatom; elszántságom; valamint az, hogy várhattam segítséget másoktól, nem
maradnék magamra. Végül vállaltam a jelöltséget.

A kérdések némelyike minden bizonnyal a gyülekezetek közgyûlési tagjai -
ban is felvetõdött szavazatuk leadása elõtt – bár erre vonatkozóan nincsenek
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információim –, végül azonban elfogadtak és megválasztottak az egyházme -
gye egyik vezetõjének.

A választás után különleges helyzetbe kerültem: az elnökség beiktatását
követõen egy ideig mi ketten voltunk az egyházmegye egyedüli legitim tiszt-
ségviselõi, nekünk kellett elindítani az egyházmegye mûködését, életét. Elsõ
teendõ az elõttünk álló feladatok listába szedése, tisztázása volt – sok idõt köve -
telt már ez az egyszerûnek és alapvetõnek tûnõ teendõ is. Fontos volt a mun -
katársak toborzása is. Bár ez természetesen a tisztségviselõk megválasztásával
végsõ soron a közgyûlés döntésén nyugszik, a jelölési folyamatban javaslatok,
fel kérések, meg- és rábeszélések révén az elnökségnek van lehetõsége az eljö -
vendõ együttmûködés elõkészítésére. A folyamat nem zárult le a tisztségvise -
lõk megválasztásával sem, hiszen a munkaágak nem szorítkozhatnak egy-egy
ember tevékenységére, s számos további szolgálattevõt sikerült bevonni a
munkába.

Beiktatási bemutatkozó beszédemben két fontos elemet hangsúlyoztam
elképzeléseim közül. Az elsõ részben azzal függött össze, hogy az egyházme -
gye „önállósodásával” szükség volt arra, hogy kialakítsuk a közösség életének
szabályozását. Az, hogy frissen alakult az egyházmegye, azt is jelentette, hogy
nem kellett sokat küzdeni esetleges rosszul rögzült beidegzõdésekkel, módsze -
rekkel, viszonylag szabadon lehetett alakítani az együttmûködés kereteit. En -
nek figyelembe vételével azt tûztem ki magam elé célul, hogy próbáljunk egy
példaadó, egyházunk folyamatban lévõ átalakulása során is modellként, katali -
zátorként is tekinthetõ egyházmegyét létrehozni. A késõbbiekben elkezdtük egy,
a legújabb vezetési, minõségbiztosítási tudományos eredményeket is hasz no -
sító rendszer kialakítását, ebben tevékenyen, illetve tanulással és elfogadás sal
szinte minden tisztségviselõ részt vesz. Részben szabályrendeletek, határo za -
tok, részben hallgatólagosan elfogadott mûködési elvek formájában a tervek-
bõl sok minden megvalósult – de természetesen ez nem lehet egy le zárt folya-
mat, a „mû” egy állandóan megújuló rendszer.

A másik hangsúly a barátságos, otthonos egyházmegye megteremtésére
került. Bármely szinten elengedhetetlen a közösség elfogadásához, megélésé -
hez, hogy a légkör befogadó, barátságos legyen, ez feltétele az alkotókedv ki -
bontakoztatásának is. Csak akkor érezhetem magam elégedettnek vezetõ -
ként, ha az egyházmegye tagjai örömmel tartoznak az egyházmegyéhez, szí -
vesen vesznek részt annak munkájában, közösségi alkalmain, lelki életében.

Hogy ezek a célkitûzések mennyiben valósultak meg, azt elsõsorban nem
nekem kell megítélnem. A visszajelzések és az eddig megvalósult programok
alapján magam úgy érzem, elég sokat megvalósítottunk belõle. Az elmúlt két
évben elég széles spektrumban sikerült „beüzemelni” az egyházmegyét. A ve -
zetés, irányítás szintjén: a presbiteri üléseink nagyon jó hangulatúak (bár 4
óránál egyik sem volt rövidebb, de volt már reggel 9-tõl este 6-ig tartó is),
valódi megbeszélés, elõkészítõ munka folyt, az elõzetesen meghatározott éves
munkaterv alapján. A közgyûlések is érdemi munka színterei voltak, nem szo -
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rítkoztak pusztán a jelentések meghallgatására. Nagyon jónak éreztem, hogy
voltak valódi hozzászólások, vélemények, a döntéseket alakító érvek – sõt, a
helyszínen tett javaslatból kialakuló megbeszélés nyomán is születtek határo -
zatok. Ez azért volt öröm számomra, mert jelezte, hogy a küldöttek maguké-
nak érezték az egyházmegye ügyeit, és tevekényen részt vállaltak azok alakítá -
sában.

Az „egyéb” alkalmak keretében voltak közösségépítõ jellegû programok
(evangélizációs napok, ifjúsági táborok), közös tanulást szolgáló események
(presbiteri találkozók, munkaági „továbbképzések”), különbözõ tevékenysé -
gek re épülõ alkalmak (énekkari találkozó, sporttábor, zenei tábor stb.). A sok -
rétûség mögött talán kiviláglik az a törekvés, hogy az egyházmegye olyan kö -
zösségi színtér legyen, amely – amellett, hogy elsõsorban a közös hitre épülõ
lelki kapcsolaton alapszik – széles körû, az élet sok területére kiterjedõ prog -
ramkínálatot tud adni tagjainak. A közösséget a közös élmények teremthetik
meg elsõsorban, s mivel az egyházmegye tagjai különbözõ beállítottságúak,
más és más segíthet ezt az élményt létrehozni. S hogy ez mennyire fontos, azt
talán jelzi, hogy egy-egy jól sikerült alkalom után gyakran érkezett a résztve -
võktõl a felajánlás: szeretnék bekapcsolódni az egyházmegye egyéb program-
jaiba is.

Két évvel ezelõtt szerettem volna bekapcsolódni új módokon is az egyház
szolgálatába – ez olyan sûrûségben sikerült, amire nem is gondoltam. Zsinati
munkám mellett nagyon élvezem felügyelõi tevékenységemet is. Kezdetben
fiatal korom okozott nehézségeket, nem volt mindenkinek magától értetõdõ,
hogy egy alig harminc éves fiatalembertõl függnek bizonyos dolgok, adott
esetben az õ szava a döntõ egyes döntések meghozatalakor. Megválasztásom -
kor még minden bizonnyal nagy súllyal esett latba nevem és családi hátterem,
s meg kellett küzdenem a tekintélyért. Ugyanakkor a mûködés során – figyelem-
mel arra, hogy több újdonság jellegû kezdeményezés is elindult az egyházme -
gyében – talán nem volt hátrány, hogy két fiatal vezetõ állt az egyházmegye
élén. Ugyanakkor nem volt „általános hatalomátvétel”, „fiatalok diktatúrája”,
ez érthetõ visszatetszést okozott volna a már régóta szolgáló testvérek között.
Saját mûködésemet nem is tudnám elképzelni idõsebb, bölcsebb szolgáló tár-
saim tanácsai nélkül, szerencsémre közvetlen környezetemben több olyan
személyt is találok, akire támaszkodhatok – legfõképpen édesapámra. 

Írásomnak azt a címet is adhattam volna: egy új egyházmegye elsõ két
éve a felügyelõ szemszögébõl. Visszatekintve azt látom, hogy a bevezetõben
megfogalmazott várakozásom legalább részben teljesült: magam számára
több fontos tapasztalatot szûrtem le a további szolgálathoz (akár más jellegû
tisztségben is) – ezeket dõlt írásmóddal jelöltem a szövegben. Úgy látom, min-
dezek figyelembe vétele szükséges a viszonylag konfliktusmentes együttmûkö -
déshez, a keletkezõ feszültségek oldásához, és az eredményes munkához. Egy
valami nem került említésre írásomban, ami részben szándékos volt. Ugyanis
teljesen természetesnek tartom, hogy a felügyelõi (vagy bármilyen más) tiszt-
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séget vállaló személyben a „szakmai” szempontokon kívül folyamatosan jelen
kell lennie a belsõ meggyõzõdésnek, az Úrba vetett hitnek. Ennek hiányában
üres a bármilyen alapos szervezõ-, vezetõ-, irányítókészség, viszont önmagá -
ban a „szent lelkesedés” zavart, káoszt eredményezhet. 

Minden szolgálótársamnak kívánom a megerõsödést mindkét téren!
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Koczor Tamás

SZEMÉLYES HANG ÉS GUMINYÚL

Tar to zom Kor nél nak egy guminyúllal. Tu dom, hogy egy ilyen ko moly ki ad -
vány ban nem na gyon van he lye en nek a mon dat nak. Egy részt azért, mert
már-már a tu dat alá fúr sze mé lyes bûn val lá sá val, más részt mert el sõ hal lás ra
ko moly ta lan nak tû nik. Pe dig a do log szo mo rú, hi szen Kor nél, az én egy ház -
me gyei ve ze tõ tár sam nak kis fia már egy éves, és las san ki nõ a guminyúl kor -
szak ból. A nyu lat ak kor kel lett vol na oda ad nom ne ki, ami kor meg szü le tett. Én
ugyan ígér tem, hogy tisz tel gõ lá to ga tást te szek majd ná luk, de ez mind ig ké -
sett, hi szen „túl sok dol gom” volt. Az óta per sze több ször lát tam õt, vol tam is
ná luk, sõt már me sél tünk is egy más nak egy könyv bõl, de a guminyúl ün ne pé -
lyes át adá sa el ma radt. Pe dig ez fon tos lett vol na. Ugya nis Kor nél ap ja va ló ban
tár sam a ve ze tés ben. 

Tu dom, hogy sok olyan gyü le ke ze ti, egy ház me gyei ve ze tés lé te zik, amely -
ben a fel ügye lõ sze mé lye csu pán a tör vény elõ írá sá nak va ló elég té tel. Ma gam
is sok báb-fel ügye lõt lát tam már, aki az elõ írt mon da to kat jól el tud ja mon da -
ni egy köz gyû lés elõtt, de va ló sá go san nem sok kö ze van a ve ze tés hez. Lát tam
már ke gyet len fel ügye lõ ket is, akik ki sa já tí tot ták a gyü le ke ze tet ma guk szá má -
ra. Azért kezd tem el ír ni ezt a pár sort, hogy el mond jam, szá mom ra so kat je -
lent, hogy tár sa im van nak a ve ze tés ben. 

Azért írom ezt töb bes szám ban, mert nem csak az egy ház me gyé ben, ha -
nem a gyü le ke zet ben is van ve ze tõ tár sam. Egy fá rasz tó pres bi te ri ülés után
bi zony jó ér zés az, hogy – ne ki dõl ve az au tó ol da lá nak – még el mond hat juk,
mit is kell ezu tán csi nál nunk. Szó esik ilyen kor mun ká ról, si ke rek rõl és ku dar -
cok ról. Szép – tu da to san hasz ná lom ezt a szót – él mé nyem az, ami kor va la mi -
vel meg bán tot tam, de tel jes õszin te ség gel tud tuk fel tár ni sé rel me in ket is. Van -
nak az ilyen ba rát ság nak olyan vo ná sai is, olyan be szél ge té sei is, me lyek nem
el mond ha tók, de mi va ló ban tár sak va gyunk.

Fel ügye lõk. A meg ne ve zés nem va la mi jól si ke rült. Jobb len ne, ha in kább
ba rát ság ról, tár si kap cso lat ról, se gí tõ együtt mun kál ko dás ról szól hat na. Áron
pap tár sa a ve ze tés ben Mó zes volt.

Mi ért ér té kes szá mom ra a fel ügye lõi fel adat kör azon túl, hogy jó tud ni, az
em ber nincs egye dül a fe le lõs ség ben? Leg in kább a né zõ pont mi att. Mi lel ké -
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szek el va rá zsolt em be rek va gyunk. Va la mi egé szen kü lö nös né zet ben lát juk a
vi lá got. Szá munk ra min den az alá ren de lõ dik, hogy szól nunk kell Is ten sza vát.
Sok szor va gyunk nagy ké pû ek, sze re tet le nek, ügyet le nek és ke gyet le nek. De
nem aka runk rosszat. El va gyunk va rá zsol va. Eb ben az ál la po tunk ban pe dig
rá va gyunk szo rul va va la ki re, aki egy ki csit ra ci o ná li sab ban, más szem szög bõl
lát ja a vi lá got és min ket is. 

Ter mé sze te sen a fel ügye lõ nem csu pán lel ki tá masz le het a lel kész mel lett,
ha nem szak mai ér te lem ben is ve ze tõ. Gyak ran sok kal kö ze lebb áll az em be -
rek hez. Vi lá gi fog lal ko zá sa egy sze rûb bé te szi a ve le va ló kap cso lat fel vé telt.
Prob lé má i val is job ban kö ze lít a va ló vi lág hoz, mint ve ze tõ tár sa. 

El le het mon da ni, hogy egy gyü le ke ze tet, egy ház me gyét alap ve tõ en jel le -
mez a lel kész és fel ügye lõ mun ka tár si kap cso la ta. Az, hogy mennyi re tisz te lik
egy mást, mennyi re épí te nek egy más mun ká já ra, mennyi re kö zö sek a dön tés -
ho za tal ban – su gár zik azok fe lé, aki ket irá nyí ta nak. 

An nak ide jén, ami kor a gyóni temp lom ban be ik tat tak min ket az egy ház -
me gye ve ze té sé be, nem gon dol tam vol na, hogy ennyi pon ton tu dunk majd
együtt dol goz ni. In kább büsz ke vol tam, hogy az or szág leg fi a ta labb egy ház -
me gyei fel ügye lõ jé vel dol goz ha tom majd együtt. Az óta a büsz ke sé gem még
na gyobb, hi szen a leg kü lön bö zõbb hely ze tek ben „men tett meg” tu dá sa, pon -
tos sá ga és hoz zá ér té se. Sok szor tûnt „öre gebb nek”, böl csebb nek a vé le mé nye
az enyémnél. Azt hi szem, egy ház me gyénk egyik meg ha tá ro zó ja kö zös mun -
kánk. Az ik ta tás kor so kan iro ni zál tak a „két Ta más” for du lat tal, ma – re mé lem
– so kan ezt a for du la tot már a lel kész-fel ügye lõ kö zös mun ká já ról szó ló jó pél -
dá nak te kin tik. 

Most pedig talán már mindenki tudja, miért okoz nekem lelkiismeret fur -
dalást a guminyúl.
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Osváth Lászlóné

NÉHÁNY GONDOLAT A LELKÉSZEKRÕL

(ahogy egy felügyelõ látja)

Különleges hivatás. A lelkészi pálya ilyen. Ha valóban az isteni hívás és az arra
mondott legmélyebbrõl fakadó igen az alap, akkor ez az egész életutat meg -
határozza, végig kíséri. Emiatt semmilyen más humán hivatáshoz sem hason-
lítható a lelkészé, és bár jó néhánnyal mutat rokon vonásokat, mégis egészen
más. Különleges hivatás. 

Különleges az elvárás is a lelkészektõl. A dilettantizmus itt kétszeresen is fá -
jó. Az evangélikus egyházban a gyülekezetek élén kettõs elnökség áll: a lel kész
és a felügyelõ. Ideális esetben kettejük között õszinte, bensõséges kapcso lat
van. Társak a gyülekezet vezetésében, õszintén tudnak beszélni az egyes ne -
hézsé gekrõl, legyen az személyes természetû vagy a gyülekezet egyes csoport -
jait érintõ kérdés. Baj, ha a lelkész ezeket a kérdéseket nem a fel ügyelõjé vel
be széli meg. Még súlyosabb a dolog, ha egyáltalán senkivel sem. Kell ugyanis
a visszajelzés, a civil kontroll; a laikus jó szándékú, szeretetteljes kriti kája, ész -
re vétele. Persze legalább ennyire fontos az inspiráló, mozgósító felügyelõ, aki
kedvet csinál a munkához. A lelkészek sokszor magányosak, egye dül vívód-
nak a maguk hitével, a gyülekezeti közönnyel, az esetleges gyü mölcstelenség -
gel. Ilyenkor egy igazi munkatárs imádsága nagy erõt adhat! A gyülekezeti
éves munkaterv készítése elõtt elengedhetetlen a két vezetõ kiér tékelõ, a le -
hetõségeket és igényeket is reálisan számbavevõ, õszinte beszélge tése. Gyüle -
kezetet építeni csak így lehet. 

Az anyagi kérdésekben különösen is fontos, hogy a lelkész tisztán álljon.
Az évekig elhúzódó gyülekezeti, netán személyes adósság nem vet jó fényt
sem a gyülekezetre, sem annak vezetõire. Sokkal elegánsabb, ha az évenkén-
ti fizetésemelést nem a lelkész kényszeríti ki – netán követeli magának –, ez a
presbitérium dolga. Ha jó a kapcsolat, a lehetõségeket figyelembe véve úgyis
remélhetõ, hogy a maximumot adják. 

A lelkész is ember. Lehetnek, és nyilván vannak is örömei és gondjai: nyo -
maszthatják családi problémák, a gyermeknevelés nehéz kérdései. Õszintébb
és hitelesebb, ha ezt is a gyülekezet elõtt éli meg, és nem mindig „faarccal”
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jár-kel, mint aki sebez hetetlen és rendíthetetlen. Az õszinte emberi kapcsola-
tok, legalábbis a gyüle kezet egy szûkebb rétegével, itt is segíthetnek. Engedje
magát megismerni! Ne zárkózzon el sem a lelkész kollégák kezdeményezõ
szándékától, sem a gyüle kezeti tagok ilyen irányú kezdeményezései elõl! 

A lelkész is Magyarországon él, egy adott társadalomban. Nem szerencsés
a templom falai közé bújnia. Aktuálisan kell megszólaltatni az Ige örök üzene -
tét, a mai ember számára fogható módon. Ehhez nyitottnak kell lennie és fan-
táziadúsnak. Ez viszont csak úgy érhetõ el, ha a lelkész állandóan képezi ma -
gát, olvas és más igehirdetõket is hallgat. Egyszóval: keresi a „naprakész” álla -
pothoz vezetõ utat. Nyelvtudás nélkül ma már nehéz ennek a követelmény -
nek eleget tenni. Igényes gyülekezet nehezen is tolerálja ennek hiányát. 

A nyitott templomajtó és a nyitott lelkész lehet csak a jövõ gyülekezetei -
ben hiteles és eredményes. 

Általános recept nincs, de annyi bizonyosan elmondható, hogy célszerû a
helyi önkormányzattal jó kapcsolatot fenntartani, fõleg ha annak vezetése
olyan értékeket vall fontosnak, amely az egyház küldetésével is egybecseng.
Célszerû a város, a település kulturális életében is aktívan részt vállalnia. A
temp lomi orgonahangversenyeket nem csak a gyülekezethez szorosan kötõ -
dõk fogják reménység szerint meghallgatni. Minden alkalmat és lehetõséget
meg kell ragadnia, befogadónak kell lennie. Nem azon kell keseregni, hogy
eddig miért nem, hanem annak kell örülni, hogy most igen. Sok lehetõség
adatott, és adódik napjainkban is. A kérdés csak az, hogy jól élünk-e vele? Vi -
déken a kapcsolattartás könnyebb, a fõvárosban néha nem olyan egyszerû. 

Nincs ideális lelkész. Az itt felvázolt elvárások is maximalisták, mondhatja
bárki. Én azt hiszem, minden lelkészben van valamilyen különleges érték,
amitõl õ más, mint a többi. Ezeket felerõsítve, már nem is olyan reménytelen
a helyzet...

Én jó néhány lelkészt ismerek, akik meghatározóak voltak az életemben.
A lelkész édesapa mindenképpen az elsõ helyre kell, hogy kerüljön. Nehéz
döntések elõtt ma is az õ tanácsát kérem. De jó visszagondolnom egyetemi
éveim lelkészeire is (Pécs, Deák tér). Egy-egy prédikációjukra szinte szó szerint
emlékszem, s a korábbi zuglói lelkész-házaspárhoz sem csak hivatalo san kö -
tõdtem szorosan (akkor lettem a gyülekezet felügyelõje). Barátságukkal máig
megtisztelnek. A jelenlegi lelkészházaspárral is sok, közösen átélt gyüle kezeti
program, esemény áll mögöttünk. 

A sort hosszan folytathatnám, számomra õk egyben közösek: lelkészek.
Akiket tisztelek és szeretek, álljanak akár gyülekezet élén, akár az egyházkor-
mányzás magasabb szintjein. Õk azok, akik sokat tesznek érted, értem, a kicsi -
kért, a névtelenekért, sokszor megnemértésben, bántások közepette is, hûsé -
gesen. 

Naponta imádkozom értük.
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Müller Miklós

EGYÜTT A GYÜLEKEZETÉRT

A címként szereplõ mondatban mindkét szó hangsúlyos. „Együtt” azt jelenti:
együtt a lelkésszel vagy lelkészekkel, együtt a gyülekezet tisztségviselõivel,
presbitereivel, együtt a gyülekezeti munkásokkal, együtt a gyülekezet minden
tagjával. Ez az együttmunkálkodás, szolgálat csak akkor lehet mûködõ való -
ság, ha a felügyelõ együttmûködésre mobilizálja partnereit, akik a személyisé -
güknek megfelelõ feladatokat önállóan látják el. A felügyelõ vezetõi funkció-
ja szerintem tehát nem feladatkiosztás, ellenõrzés és számonkérés, hanem
buzdítás, irányítás a gyülekezeti közös cél megvalósítása érdekében végzendõ
önálló munkára, annak minden örömével és felelõsségével. 

A „gyülekezetért” pedig azt jelenti, hogy a felügyelõ úgy végezze szolgála -
tát, hogy annak eredményeképpen:

• A gyülekezetben tisztán és korszerûen hangozzék az evangélium, Is -
tennek Jézus Krisztusban megtestesült szeretete.

• A gyülekezet ne egyes emberek, csoportok együttese, hanem azok kö -
zössége legyen. 

• A magányosok és társat, barátot keresõk találják meg a gyülekezetben
a közösség örömét.

• Az egyes korosztályok – idõsek, középkorúak, fiatalok – saját adottsá-
gaik szerint élhessék meg kereszténységüket a gyülekezetben. Legye -
nek gyülekezeti munkások minden korosztályból.

• A gyülekezet területén lakó evangélikusok minél magasabb számban
épüljenek be a gyülekezetbe. Legyenek õrállók, és végezzék a láto-
gatás szolgálatát. 

• Mûködjék a diakóniai szeretetszolgálat az elesettek támogatására és
segítésére.

• Az arra alkalmasak közül minél többen kapcsolódjanak be az egyház -
megye, esetleg az egyházkerület munkájába, élõ kapcsolatot teremt ve
a gyülekezet és a közegyház között. 

• Épüljenek az ökumenikus kapcsolatok a szomszédos felekezetekkel. 
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• A gyülekezeti munka végzésénél legyenek meg az anyagi, mûszaki
feltételek.

Felügyelõi munkám során több lelkésszel szolgáltam együtt, így Csengõdy
Lászlóval, Ruttkay Elemérrel, Kõszeghy Tamással, Takács Józseffel és most
Bácskai Károllyal és feleségével, Vári Krisztinával. Mindmegannyi színes
egyéniség. A felsorolt célok közül a felügyelõi szolgálat súlypontja mindig arra
tolódott el, ahol adott esetben a legnagyobb szükség volt rá. 

Ahhoz azonban, hogy a megfogalmazott célokból élõ gyülekezet lehes -
sen, az „együtt”-ben jelen kell legyen – a gyülekezeti tagok személyéhez kötöt-
ten – az Isten Jézus Krisztusban megjelent bûnbocsátó, megújító szeretete és
a Szentlélek megvilágosító vezetése. 

Életünk Isten színe elõtt zajlik. Ismeri cselekedeteinket és gondolatainkat.
Ez a mindenható igaz Isten elõtti felelõsségünknek és a szeretõ és kegyelmes
Istenbe vetett megváltó és újjászülõ reménységünknek is alapja. 

76

Egyházmegyei

presbitérium



Gyõri József

GONDOLATOK A PRESBITERI HIVATÁSRÓL

Néhány évvel ezelõtt felkértek, hogy egy egyházmegyei presbiteri konferen-
cián tartsak elõadást: Mit vállaltam mint presbiter? címmel. Be kellett valla -
nom, hogy már nem emlékszem pontosan, milyen gondolatok jártak a fejem-
ben, amikor a megbízást elvállaltam. Egy biztos, a presbiteri esküt komolyan
vettem, a vállalt feladatot túl nagynak, a tennivalókat pedig erõmet meghala -
dónak éreztem. Még nem voltam 30 éves, amikor a gyülekezet felügyelõjévé
vá lasztottak. Több gyülekezetünk múltjába belepillantva biztonsággal mond -
ha tom, sokan vagyunk olyanok a presbitériumok tagjai között, akiket a gyüle -
ke zeti szolgálatra szinte predestinált az elõdök hite, szerepvállalása, szolgála-
ta. Szülõfalum gyülekezetének régi feljegyzéseibõl, jegyzõkönyveibõl tudom,
hogy már több, mint 200 év óta szinte mindig voltak olyan presbiterek és
gondnokok, akiknek családi neve megegyezik az enyémmel. Örömmel és há -
lá val gondolok a hitvalló és áldozatokat is vállaló elõdökre, életük, példájuk
számunkra is megtartó erõvé válhat – mint ahogy a jó fa is szilárdabban áll,
ha gyökerei mélyebb rétegekbe nyúlnak –, a jelenkor feladatait azonban ne -
künk magunknak kell vállalnunk, és vállalásunkat nekünk magunknak kell tel-
jesítenünk. 

Ahhoz a generációhoz tartozom, amelynek tagjai a háború utáni ébredési
idõszak gyermekeinek vallják magukat, akik közül sokan, ha visszaemlékeznek
azokra a politikailag és gazdaságilag ugyan nehéz évekre, általában megállnak
egy-egy evangélizációnál vagy konferenciánál, amelyen nagyon valóságossá
vált addigi életük sok-sok hiábavalósága, és nagyon naggyá az Isten szeretete
és üdvözítõ kegyelme. Én magam is egy gyenesdiási konferencián hallottam
meg a hívást, és kaptam – hitem szerint egész életre szóló – küldetést. Tudom,
vannak egyházunkban olyan testvérek, akik másként látják az ébredési idõ -
szak éveinek jelentõségét, másként értékelik hatását és eredményeit. Isten kü -
lönös kegyelmének érzem, hogy már élhettem azokban az években, és áldá-
sainak részese lehettem. Akkor kaptam meg azt a lelki-szellemi koordináta -
rendszert, amelynek origójához, Jézus Krisztushoz, mint szilárd, meghatáro-
zott ponthoz viszonyítani tudtam gondolataimat és a körülöttem zajló esemé -
nyeket. Egyhá zunk közelmúltját értékelni, jelen helyzetét megítélni, a jövõ fe -
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l adatait körvo nalazni csakis arról az alapról és abból a látószögbõl tudom,
amelyet azokban az években kaptam. 

Aki vállalja a presbiteri tisztet, annak önmaga elõtt is tisztáznia kell, hogy
számára mi az egyház. Reményik Sándor az Elkéstetek címû versében így vall: 

Nekem az egyház csak puszta keret, 
Belementeni magyar lelkeket. 
S szolgálni magyar mûvelõdést vele
Mint tette apám s minden nemzetsége.

Társadalmunk mai zûrzavaros szellemi állapotában sok jó szándékú magyar
ember gondolkodik hasonlóképpen. 

Érthetõ, hogy az egyház elõször, az elsõ látásra mint szervezet: egyházköz -
ség, egyházmegye, egyházkerület, országos egyház jelenik meg elõttünk. Nem
lenne helyes a szervezet fontosságát tagadnunk, hiszen az egyház életéhez
hozzátartozik, a munkavégzés lehetõségét, kereteit biztosítja, de a lényeg
mégsem a szervezet. Ha az egyháznak csak a külsõleg látható szervezeti je -
gyeit tekintjük, akkor a presbiter szerepe olyan, mint egy társaság vagy egye -
sület vezetõségi tagjáé. Az egyház azonban több ennél. Az Ágostai Hitvallás
VII. cikkében ezt olvassuk: az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az
evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. 

Az egyházközségben végzett egyházi szolgálatról és az egyházközség ön -
kormányzatáról szóló 1997. évi III. törvény 51. par. a. kimondja: A presbitéri-
um részt vesz az egyházközség lelki, szellemi és anyagi életének szervezésében,
irányításában és felügyeletében. A presbitérium hatáskörére, feladataira vonat -
kozó többi pont inkább a szervezeti és anyagi kérdéseket határolja körül. A
törvények – természetükbõl következõen – általános szabályokat rögzítenek,
nem részlete zõk, a meghatározható és ellenõrizhetõ feladatokat írják elõ: nem
egy-egy gyülekezetre, különösen nem egyes személyekre szabottak. Hitem
szerint minden presbiternek személyes küldetése és személyére szabott fela-
data van, amelyet a törvény nem részletez, legfeljebb keretet ad neki. 

A presbitérium és a presbiter feladata tehát a gyülekezet lelki, szellemi és
anyagi életének szervezésében, irányításában és felügyeletében való részvé-
tel. A feladatok sokféleségébõl és a presbiterek különbözõ adottságaiból kö -
vetkezik, hogy mindenki a számára leginkább testhezálló gyülekezeti munkát
kapja. Óriási dolog, ha a gyülekezet anyagi gondjai nem a lelkészt terhelik, ha -
nem azokat a presbitérium intézi és oldja meg. Nagy baj azonban, ha a gyüle -
kezetben folyó felújítások, építkezések mellett a presbitériumnak már nincs
ideje, esetleg indíttatása sem, részt venni a gyülekezet lelki és szellemi életé -
nek szervezésében és irányításában.

A keresztyén embernek általában, a presbiternek pedig különösen is fi -
gyelnie kell arra, hogy beszéde egyértelmû legyen. Különösen nagy a felelõs -
ségünk, ha sajtóban, rádióban, televízióban szólunk, ilyenkor a megszólalá-
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sunk egyértelmûen keresztyén legyen. Engem mindig nagyon bánt, ha rádió -
ban, televízióban valamilyen riport vagy beszélgetés résztvevõjeként bekonfe -
rálnak ismert egyháztagokat, egyházi vezetõket, akik aztán mondanak sok
okos dolgot, amelyekre büszke is lehetnék, de sem beszédükbõl, de még sza -
vaik mögé rejtett áttételes üzenetként sem derül ki, hogy számukra az egyház
több, mint szervezet, a keresztyénség több, mint egy ideológia, Jézus Krisztus
több, mint egy példás életû ember, személyes hitük pedig többet ér, mint az
ismeretük. Sajnos, gyakran tapasztalhatjuk ezt a magatartást pl. olyan esetek-
ben, amikor ismert keresztyén értelmiségiek mondják el véleményüket társa -
dalmi, erkölcsi, szociális kérdésekrõl. Meggyõzõdésem, hogy ezeknek a kérdé -
seknek nincs sterilen szakmai megoldása, csak krisztusi alapon oldhatók meg. 

Az egyház jövõjéért felelõsséget érzõ egyháztagokban felvetõdik a kérdés:
hogyan tovább, milyen struktúrában, népegyház, missziói egyház vagy sza -
badegyház legyünk? Azt hiszem, kevesen vannak, akik komolyan gondolnák,
hogy a régi népegyházi keretek visszaállíthatók és kitölthetõk lennének. Jó
lenne ezekbõl a népegyházi keretekbõl mindazt megtartani, ami az egyház fõ
feladatának, az evangélium hirdetésének, a szentségek kiszolgálta tásának, a
missziónak, az egyes emberek Krisztushoz vezetésének és megtartá sának
ügyét szolgálják, hogy ne kelljen lemondanunk azokról sem, akik most csak a
gyülekezetek peremén vannak, sõt elérjük azokat is, akiknek eddig még sem -
mi kapcsolatuk nem volt az egyházzal, hogy ezek a testvéreink is rátalálja nak
az újjászületés, a megtérés útjára. Mindezekhez azonban feltétlenül szükséges,
hogy gyülekezeteinkben legyenek olyan élõ közösségek, amelyek en nek a
munkának spirituális és anyagi terheit egyaránt hordozni tudják és akarják. A
presbitérumoknak bizony törekedniük kell arra, hogy legyenek a gyüle keze -
tükben ilyen, felelõsséget érzõ és feladatokat vállaló csoportok. Ez nem csak
szervezési feladat, sokkal nagyobb részben olyan lelki munka, amelyet a lel -
kész egyedül nem tud elvégezni. Szükséges, hogy legyenek olyan segítõi
(presbiterek vagy gyülekezeti tagok), akik érzik a feladat fontosságát, szívükön
viselik, imádkoznak és dolgoznak érte. 

A szervezeti-szervezési kérdések közé tartozik, de nagyon fontosnak tar-
tom kiemelni, hogy a gyülekezet tagjai, különösen a presbiterek ne csak fo -
gyasztóként éljenek a gyülekezetben, hanem az ügy iránti felelõsség érzésével.
Ennek azonban az is feltétele, hogy a döntésekben aktívan részt vegyenek
(részt vehessenek). A testületi döntéseket ténylegesen a testület hozza. A mi -
nél szélesebb körû demokrácia biztosításának szándékával alkotott törvé -
nyeink sok kérdésben a közgyûlések hatáskörébe utalják a döntés jogát. Je -
lenlegi egyházkormányzati gyakorlatunk szerint a törvényalkotók célja nagyon
korlátozott mértékben valósul meg, mert a közgyûlések tagjai a legtöbb eset-
ben nincsenek olyan információk birtokában, hogy az elõterjesztett kérdés
kapcsán felelõsséggel állást tudnának foglalni. Ilyen esetben jön a formális
szavazás, hiszen a vezetõk (lelkész, esperes, püspök, felügyelõ) iránt meglevõ
indokolt bizalom alapján nyugodtan adhatják egyetértõ szavazatukat. Az ilyen
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döntések csak formálisan testületi döntések, valójában nem azok. Sok gyüle -
kezetünkben már megvannak a technikai feltételei annak, hogy a presbiteri
ülések vagy a közgyûlések elõtt a testületek tagjai írásban megkaphassák azt
az anyagot, amely alapján a tárgyalandó kérdésrõl tájékozódhatnak és kiala -
kíthatják önálló véleményüket. Az ilyen eljárás kétségtelenül bonyolultabb,
több elõkészítõ munkát igényel és drágább is, mint a jelenleg általánosan szo -
kásban lévõ, mégis megéri.

Sokszor hallhatjuk idõsebb egyháztagokkal, presbiterekkel való beszélge -
tés közben: esperes úr, tisztelendõ úr, mi még megvagyunk, ragaszkodunk a
vallásunkhoz, de ha mi meghalunk, be lehet csukni a templomot. Sajnos, az
ilyen helyzetértékelések sok esetben közel állnak az igazsághoz. Nagyon szo -
morú azonban, ha presbitereink mindezt nem bûnbánattal, a kialakult helyze -
tért az õ saját felelõsségüket is elismerve, esetleges mulasztásaikat megvallva
mondják, inkább saját egyházhûségükrõl meggyõzõdve, szinte büszkén kije-
lentik. Úgy gondolják, õk tartják az egyházat, és az Úristen igazán meg lehet
elégedve az ilyen hûséges evangélikusokkal. Arra kell törekednünk, hogy ezek
a testvéreink rádöbbenjenek, nem ülhetnek süketen, alvó lélekkel az istentisz -
teleteinken azzal a kárhozatos öntudattal, hogy jó evangélikusok vagyunk,
megadtuk Istennek, ami neki jár. 

Bizonyos, hogy a jövõ egyházában minél több hitvallóra, Krisztusban el -
kötelezett testvérre lesz szükség. Meggyõzõdésem, hogy csak egy megújult, a
Szentlélek által megújított egyháznak van jelene és jövõje Magyarországon és
Európában. Az is meggyõzõdésem, hogy ennek az ideáljait, értékeit elvesztett,
vagy elhagyó, hamis értékek után törtetõ, terheket vállalni nem akaró, talán
már nem is tudó mai magyar társadalomnak szüksége van ilyen egyházra. Ezt
a társadalmat csak egy megújult, megtért keresztyénség mentheti meg!
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Örök Isten, kezed ezer áldást ad.
Milyen boldog, aki téged szolgálhat!
Nagy hûséged hûségével hálálja,
Szent egyházad építését munkálja.

Evangélikus énekeskönyv 315,1

Legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a
szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban!

Kol 4,17b



Mihályi Zoltán

LAIKUSOK, CIVILEK ÉS EGYÉB ELÕRE
(VAGY HÁTRA) MOZDÍTÓK

A gyülekezetektõl távol álló emberek körében az egyház azonos a papi hierar -
chiára épülõ, azt hangsúlyozó és a gyakorlati élettõl eltávolodott vallási szer -
vezettel.

A gyülekezeti életben benne lévõ emberek a köznapi használatban ugyan
értik a címben szereplõ szavakat, de hogy egyformán és jól használjuk-e
azokat, arra nem mernék mérget venni. Egyáltalán indokolt-e a témafelvetés?

Nézzük meg, mit mond ezekrõl a fogalmakról a „leghivatottabb” akadé -
miai szakirodalom, a Magyar Értelmezõ Kéziszótár: 

Laikus – általános értelemben: valamiben nem szakképzett és ezért nem iga -
zán hozzáértõ; jog szerint: nem hivatásos; vallási szempontból: világi, nem papi

Civil – polgári, nem katonai 
Érdekes, de esetünkben egyik definíció sem hangzik igazán jól, sõt a civil

kifejezés napjainkban használt értelmezése még nem is szerepel a régebbi kia -
dású szótárban. Melyik a jó meghatározás, nehéz eldönteni. Én inkább hajlok
a nyelvi értelemben kevésbé gördülékeny, de tartalmában kifejezõbb nem
lelkészi, nem klerikus szóhasználat irányába. 

A reformáció az Újszövetség üzenetét komolyan véve visszaigazította a
klerikalizálódott egyházat az eredeti (õsegyházi) állapotokhoz visszahíva a
gyülekezeti szolgálatba a klerikusok mellé a nem klerikusokat. Kialakította a
lelkészekbõl és nem lelkészekbõl álló (elvben paritásos) szervezetét. Mindez
azonban elsõsorban a gyülekezetek belsõ körében élõk számára vált realitássá.

Az evangélikus egyház alulról szervezõdõ, demokratikus felépítésû, taní -
tásában vallja az egyetemes papságot. Egyházunk törvénye pontosan megha -
tározza az egyházi szolgálat egyetemes feladatát és külön törvényi cím alatt
részletezi a nem lelkészi egyházi szolgálatot (II. törv. I. cím 2. par. és III. cím).

Szükség van-e nem lelkészi szolgálatra, és ha igen, kire és hol van szük-
ség? Az elsõ kérdésre egyértelmûen és határozottan igen a válaszom. Így volt
ez régen, és így van ez ma is, csak a diktatórikus rendszerek igyekeztek a nem
lelkészi elemek tevékenységét visszaszorítani. A másodikra az, hogy mindenki -
re, aki nem unalomûzõ idõtöltésnek tekinti a szolgálatát, aki nem csak beszél-
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ni akar, hanem mondani és tenni is valamit, aki nem az önmegvalósítás és ön -
kiteljesítés eszközének tekinti a szolgálatot, aki alkalmas az adott szolgálatra. A
harmadikra az a válaszom, hogy mindenhol, mert az aratnivaló rengeteg, és
alig van, aki tud és hajlandó aratni. Az itt és most kínálkozó tengernyi tenni -
valóból csak négy területet emelek ki:

• szakmunka (a lelkész sem érthet ma már mindenhez)
• oktatás (alig-alig akadnak követõi a régi neves paptanároknak)
• felelõs, cselekvõ, keresztyén értelmiségi réteg kialakítása
• aktív szerepvállalás az országon belüli misszióban

Az elmúlt években gyülekezeteinkben megnövekedett a felügyelõk szere -
pe és felelõssége. Ez elsõsorban abból következik, hogy nagymértékben meg-
nõtt a lelkészek fluktuációja. Ilyen körülmények között a gyülekezet életében
a folytonosságot, a lehetõleg zökkenõmentes lelkészváltásokat a felügyelõk -
nek kell biztosítani. Ki ne ismerne olyan községeket, vagy kisebb városokat,
ahol az elmúlt 4-5 évben 2-3 lelkészváltás is bekövetkezett. A Budai Egyház -
megyében nem szolgál ma olyan lelkész, aki tíz éve is ugyanabban a gyüleke -
zetben dolgozott volna, ugyanakkor a felügyelõk között legalább öt olyan van,
aki már több mint tíz éve tölti be ezt a tisztséget.

Ha ennyire egyértelmû a nem lelkészi munka szerepe, akkor miért va -
gyunk ott, ahol vagyunk? A kérdés nagyon összetett. Az biztos, hogy az egyik
tényezõ a háború utáni idõszak vallásellenessége és kontraszelekciója. Ez
azonban önmagában még nem magyarázat, hiszen túlélték ezt az idõszakot
olyan gyülekezetek is, ahol ki tudott alakulni aktív nem lelkészi szolgálat. Sõt
talán ezek a gyülekezetek az átlagnál erõsebbek is. Biztos, hogy komoly prob-
lémák forrása lehet az a helyzet, amikor a lelkészi és nem lelkészi szolgálat
rendje, összhangja és egyensúlya felborul. Tény, hogy vannak olyan lelkészek
is, akik idegenkednek a nem lelkészek szolgálatától, ill. csak igen szûk terüle -
ten tudják azt elfogadni. Ugyanakkor sok nem lelkészi szolgáló is elrugaszko -
dik a valóságtól, és a lelkész szerepét akarja felvállalni. 

A hazai helyzetet az jellemzi, hogy a nem lelkészek túlnyomó többsége
önkéntes, és szolgálatból, javadalmazás nélkül látja el vállalt feladatát. Ez alól
csak néhány alkalmazott – egyházfik, kántorok, pénzbeszedõk, részmunka -
idõs, nyugdíjas pénztárosok vagy adminisztrátorok – a kivétel. 

Gazdagabb európai testvéregyházainknál más a helyzet. Álljon itt erre két
példa! Németországban több statisztikai kimutatás is felsorolta a legtöbb alkal -
mazottat foglalkoztató cégeket. Az elmúlt években a lutheránus egyház szinte
mindig bent szerepelt az elsõ öt között. Finnországban egy huszonnégyezer
lelkes egyházközség 72 alkalmazottat foglalkoztat, akik közül 7 lelkész. Ezek -
ben a gazdag országokban mûködõ tehetõs egyházközségekben is van presbi -
térium, annak vannak bizottságai, amelyek tagjai nem fizetett alkalmazottak,
hanem „társadalmi tisztségviselõk”. Ezekben a gyülekezetekben azonban a
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Magyarországon szokásos nem lelkészi szolgálattevõk – leszámítva a caritas
tevékenységet – szinte ismeretlenek. 

Jobb-e ez a konstrukció, mint a mienk? Az biztos, hogy könnyebb benne
élni és dolgozni, de nem hiszem, hogy az egyház belsõ építkezése és misszió-
ja szempontjából hatékonyabb. Sõt, továbbmegyek. Lehet, hogy ez is az egyik
oka a történelmi egyházak Nyugat-Európa szerte tapasztalható térvesztésé nek
és a kisegyházak és szekták térnyerésének. 

Többször feltettem már magamnak a kérdést, mit is jelent számomra a ci -
vil szolgálat, ami nem tévesztendõ össze a sorkatonai szolgálat helyett vállal-
ható civil szolgálattal. Csupán kötelesség teljesítését, csupán fáradságot, gon-
dot, a szabadidõm nagy részének lekötését, vagy valami egészen mást? Nem
lennék õszinte, ha a kérdések elsõ részére csupán nem-mel felelnék. Bizony
sokszor mindez igenis ott van a válaszok között, még ha nem is kizárólagosan.
Ha az ember elvállal valamit, azt nem lehet félvállról venni, hobbiból csinál-
ni. Aki nem nyugdíjasként végez szolgálatot, annak a napjainkban sokszor tíz
óra fölé nõtt munkaideje és a „bejárók”, illetve a fõvárosiak esetén ehhez já -
ruló nem kevés utazási idõ mellett ugyancsak meg kell szerveznie az életét,
hogy a családon kívül másra is jusson ideje. A helyzetet még tovább színesíti
az a tény, hogy a gyülekezeti és egyházi hivatalos órák beleesnek az átlagos
munkaidõbe. A szolgálatra fordított energia azonban megéri, mert 

• ez a Krisztustól reánk bízott küldetés teljesítésének a része lehet, 
• emocionálisan sokat jelent, ha az ember látja, hogy hasznosat tudott

tenni,
• önmagunk számára is sokat jelent a szolgálat és az arra készülés, hi -

szen nemcsak docendo discimus (tanítva tanulunk), hanem mások hi -
tét erõsítve a magunké is erõsödik.

Az elõbb feltett kérdést érdemes fordítva is megfogalmazni – mit jelentek
én a civil szolgálat számára? A személyes ambíciók kétes értékûek. A döntõ
az, hogy mit ér a szolgálatom a Krisztustól kapott feladatok teljesítése szem-
pontjából, hogy mit tud hasznosítani a gyülekezet a tevékenységembõl úgyis,
mint nagyobb közösséget befolyásoló hatásból, úgyis mint egy-egy tagjánál
realizálódó szolgálatból. Ér-e valamit az, amit csinálok a közösségen kívül
állóknak, azoknak akikhez mindannyian elküldettünk?

Amikor szóba került ez a rövid cikk, egy, a saját tapasztalatok alapján meg -
fogalmazandó szubjektív írásról volt szó. Mikor a billentyûzet elé ültem, a fen-
tiek szem elõtt tartásával egy, a címbõl is következõ provokatív felvetésre gon-
doltam. Mire az adott keretek között papírra vetettem a gondolataimat, mind -
össze egy magyarázatokkal ellátott tartalomjegyzékre sikeredett (torzult) ez az
írás, amit végülis nem dolgoztam át, hanem inkább gondolatébresztõ anyag-
nak szánva bátorítom az olvasókat vitára, a kérdések továbbgondolására,
vagy egy részterület alaposabb kidolgozására.
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Társszolgálat





Bencze András

ARCKÉPEK SZOLGATÁRSAIMRÓL

Valódi vonások néhány emberrõl, akik körülöttem szolgálnak. Még sok mást
is felidézhettem volna, hiszen oly sokaknak szolgálata húzódik meg egy-egy
gyülekezet mögött. Sokat észre sem veszünk, mások megszokottá válnak, ta -
lán el is felejtünk néhányat. Áldott az ÚR, mert õ nem felejti el egyetlen szol-
gálattevõjét sem!

Kontinuitás

Elõdöm – Nagy Tibor – nyugdíjba vonult. Mikor megérkeztem Székesfehér -
várra kezdõ segédlelkészként, õ mutatta be szolgálati területemet. Így érkez -
tünk egy faluba, amelyben alig hatvan evangélikus élt. Akkor találkoztam elõ -
ször a gondnokkal. A falu, ahol élt és szolgált, sohasem volt anyagyülekezet.
Hosszú ideig kántortanító, majd levita, késõbb segédlelkészek látták el a lel -
készi szolgálatot. Csak a legutóbbi idõszakban volt állandó lelkészük: a székes -
fehérvári parókus. 

Ebben a gyülekezetben, amelyben oly sokan szolgáltak már hosszabb-rö -
videbb ideig, itt ébredtem rá, milyen nagy szolgálatot tesznek a tisztségviselõk,
a gyülekezet nem-lelkészi vezetõi. Már pusztán létükkel is. Mert õk biztosítják
a kontinuitást, a folyamatosságot. Ez nem azt jelenti, hogy meggátolnak min-
den újítást, mondván: eddig is jó volt, ahogy volt. Inkább azt jelenti, hogy õk
ismerik a település életét, a gyülekezet összetételét. Nemcsak hallottak róla,
hanem benne éltek nap mint nap. Õk tudják a lelkész jó szándékát jó meder-
ben tartani, õk tudják a gyülekezet tagjait közös munkába hívni, õk tudják,
kinek mire van szüksége, hogy valóban részese legyen a gyülekezetnek.

A lelkészek sajnos gyakran jönnek-mennek. A nem-lelkészi tisztségviselõk
biztosítják a kontinuitást a gyülekezetben.

Tisztelet

A presbitérium egyik idõsebb hölgytagja melegszívû asszony. Amikor a tejfö -
lösszájú ifjú Timóteus a gyülekezetbe érkezett, meleg szeretettel vette körül.
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Elõzetesen engedélyt kért arra, hogy magán jellegû beszélgetéseken kereszt-
nevén szólíthassa a lelkészt, úgy ahogy mindenkit, akit szeret. Hivatalos alka-
lommal azonban mindig megmarad a „Nagytiszteletû Úr” formulánál. Meg -
döbbent és megállít ez a viselkedés. Mások esetleg mosolyognak rajta. De fi -
gyelemre méltó az a tisztelet, amellyel a nála jóval fiatalabb lelkészt, a vele egy
végzettségi fokon lévõ lelkészt illeti. Mert a szemében mégiscsak Isten elhívott
és kiválasztott szolgája a lelkész. 

Gyónás

Ott ülnek ketten egymással szemben: az idõs, hetven év feletti felügyelõ, s a
gyereke-lehetne lelkész. S az idõs ember gyón. Legbelsõbb titkait, rejtett kéte-
lyeit tárja fel. Mert az Isten szolgája számára is Isten szolgája. Jóllehet felü-
gyelõ, jóllehet a másik is esendõ, s tudja is jól hibáit. Mégis mellé ül, s feltárja
titkait, s várja, befogadja a feloldozó igét. Mert akkor tudnak csak együtt dol-
gozni, ha egymás szolgálatát elfogadják, s egymás szolgálata felé kitárulkoz-
nak.

Anyagiak

Kétféle pénztárossal találkoztam. Az egyik jól bánt a pénzzel, õrizte a gyüleke -
zet vagyonát – a gyülekezettel szemben is. A másik ugyanúgy jó szakember -
ként végezte szolgálatát. De ismerte a gyülekezet igazi célját is. Tudta, nem
biztosan az a legjobb befektetés, amely a bankban kamatozik. A gyülekezet -
nek jobb befektetése is van: a misszió. Ennek szolgálatában kell állnia az anya-
giaknak is. Ma ez a testvérünk – miután letette pénztárosi szolgálatát – a gyü -
lekezet missziói felelõse. 

Odaadás

Házaspár. Mindkét tagja aktívan részt vesz a gyülekezetben. Annyira, hogy
idejük nagy részét a gyülekezet dolgaival foglalkozva töltik. Látogatnak, biblia -
köröket szerveznek és vezetnek, egyszóval: sokat segítenek. Már többen meg-
fogalmazták: ha õk kiesnek, nem lesz, aki pótolja õket. Tényleg nem. De ha
lesznek néhányan, akiknek a család és a munkahely után a gyülekezet követ -
kezik, nem félek a jövõtõl.

Nyitott szem

Utcán találkoztunk. „Tisztelendõ úr! Olyan hideg a templom. Láttam, hogy
szimpla üveg van az ablakokon. A cégemmel vállaljuk, hogy külsõ keretet ké -
szítünk rá.” 

Valaki meglátta a hiányt, és mivel megtehette, rögtön pótolta is. Hiszen
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mindennek megvan a maga szakembere. A teológiának a lelkész, sok más fel -
adatnak azonban a gyülekezet tagjai közt vannak szakemberei. Ehhez azon-
ban az kell, hogy nyitott szemmel járjunk, az kell, hogy sajátunknak érezzük a
gyülekezetet, és az kell, hogy készek legyünk megbeszélni a tennivalókat, és
együtt dolgozni másokkal a megvalósulásért.

Felelõsség

A férfi egyre jobban megismerte a gyülekezetet. Nemcsak szokásait, hanem a
tagjait is, azoknak kérdéseit és problémáit. Aztán sokat töprengett, gondolko -
dott – biztosan imádkozott is. Aztán leült az írógépe mellé, és sorba vette azo -
kat a kérdéseket, amelyek szerinte leginkább foglalkoztatják kortársait. Elment
a lelkészhez, s elé tartotta a mintegy háromoldalas listát: ezekrõl szeretnénk
elõadásokat hallani. És végigbeszélgette a lelkésszel a dolgokat: milyen formá -
ban, milyen rendszerességgel, milyen idõpontban. S elindult egy szeretetven -
dégség-sorozat…

A „fekete bárány”

A gyülekezetben mindig vannak nehéz helyzetek, amikor a vezetõnek más -
ként kell viselkednie, mint a lelkipásztornak. Míg az egyik rendre utasít, a má -
sik vigasztal és erõsít. Míg az egyik szankcionál, a másik az evangélium erejé -
vel Krisztushoz igyekszik kötni a vétkezõt. Nem lehetetlen együtt megoldani a
két küldetést, de könnyebb, ha a felügyelõ magára vállalja a hálátlanabb fela -
datot. Szeretettel gondolok felügyelõtársamra, aki vállalja ezt a „fekete bá -
rány” szerepet. Pedig benne is mennyi szeretet lakik! 

Akit „le lehet akasztani a szögrõl”

Az idõs kántortanító régebben sokszor kántorizált a gyülekezetben. Mióta
több fiatal orgonistánk van, azóta csak nagy szükségben hívom. Õ mégis min -
dig hálálkodik. Más talán megjegyezné: Szívesen szolgálok, de jó lenne elõre
tudni a programot. Vagy azt mondaná: Jó volna, ha egyszer nem szükségbõl
hívnál. Õ azonban büszkén mondja magáról: „Engem bármikor le lehet akasz-
tani a szögrõl”. S ha megköszönöm a szolgálatát, így felel: „Én vagyok a kitün-
tetett.”

Imádság

Az idõs asszony már nem tudott részt venni a gyülekezeti ház takarításában.
Már nem tudott látogatni sem. Imádkozni tudott. Sokakért. Értem is. Amikor
búcsúztunk tõle, azt kértem a gyülekezettõl, hogy ezt az imádságot, ezt a gyü -
lekezet tagjait, az igehirdetõket hordozó imádságot soha ne hagyjuk abba. 
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Szirmai Zoltán

MILYEN LEGYEN A FELÜGYELÕ?

Közel negyvenéves lelkészi szolgálatomban fontos szerepet játszottak a felü-
gyelõk: mind a gyülekezeti, mind az esperesi munkámban. Istennek adok há -
lát azért, mert kivétel nélkül szeretetben, barátságban és hitben volt erõs a
kapcsolatunk, ezért jelentettek támaszt, erõsödést, bíztatást a lelkészi munká -
ban. 

Nevek említése nélkül szeretném felidézni néhány emlékemet velük kap -
csolatban, azt remélve, hogy hasonló élményekben lelkésztársaimnak is része
lehetett.

Segédlelkészként elsõ szolgálati helyemen sok mindent kellett megszok -
nom: városi gyerek létemre a falusi környezetet és gondolkodásmódot, a né -
met nemzetiségûek beállítottságát és mentalitását, a helyi kérdéseket. Lelkészi
fõnököm mellett azonnal segítségemre sietett a felügyelõ és egész családja; jó -
ságos felesége és a három fiú, akik közül a legidõsebb kortársam volt. Me leg -
séget és számtalan kedves, jó tanácsot kaptam tõlük, s otthonuk megnyi tását,
a családjától elõször elkerült fiatalember számára a családi érzéseket. 

Egy másik gyülekezetben a másodfelügyelõvel köthettem elõször barátsá-
got. Minden istentisztelet után megvárt és sétálni hívott. Elõször az elhangzott
igehirdetésrõl mondta el benyomásait; néha azt, ami õt megragadta és heti
útravalót jelentett számára, máskor azt, amit hiányolt és belefoglalt volna.
Ilyenkor elmondta azt, hogy mit olvasott az elmúlt héten, és mit ajánl nekem
is elolvasásra. A jó könyveket és az akkoriban egyedül tanulmányozásra érde -
mes irodalmi hetilapot egyaránt elemezte és értékelte. Az általa ajánlott cikke -
ket azonnal elolvastam én is, és egy hét múlva beszámoltam neki a tanulsá-
gokról. Máskor a gyülekezet múltjáról mesélt olyan részleteket, melyekre rajta
kívül már senki sem emlékezett. Így ismerhettem meg elõdeim szolgálatát,
akiket én már személyesen nem ismertem, a háborús és a háború utáni idõ
küzdelmeit, lelkészek és gyülekezeti tagok helytállását, templomszeretetét. Az
emberpróbáló idõben õ elõdeimnek is segítõtársa volt, amennyire azok igény -
be vették tiszta szeretetét és meglátásait. A legszebb emlékeim mégis azokhoz
a beszélgetésekhez kapcsolódnak, amikor lelkiekben akart segíteni: Azt
mondta, a lelkésznek is szüksége van arra, hogy elmondhassa örömeit és
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gondjait, hogy legyen egy „gyóntatója”, aki nem felettese, nem családtagja,
csak idõsebb barátja, akivel hétrõl-hétre találkozik és õszintén beszélgethet.
Halála elõtt kórházba került, sivár körülmények között, folyosói pótágyon fe -
küdt, nagyon egyedül érezte magát. Amikor meglátogattam, azt kérte, tegyem
a meleg kezemet az õ hideg kezére, hogy az élet melegét érezhesse és vihesse
magával...

Még egy feledhetetlen emlékem van egy presbiterünkkel kapcsolatban.
Zenész volt, és egy színházban játszott esténként. Minden vasárnap délelõtt
jött a templomba. Egy alkalommal azt kérte, istentisztelet után üljek be vele
egy kávéra egy közeli presszóba. Szokatlan kérés volt, hiszen vasárnap délben
mindenki siet haza, és egyébként is többször beszélgettünk már a lakásán. A
kávézás közben elmesélte egész életét, küzdelmeit a családjában, a színház -
ban, örömeit is, keserûségeit is. Szinte végig õ beszélt. Én hallgattam, s csak
nagy ritkán kérdeztem közbe. Egy óra után megköszönte, hogy meghallgat-
tam, sok áldást kívánt szolgálatomra, majd hazamentünk ebédelni. Aznap
este telefonált a felesége, hogy a színházba menetel elõtt teljesen váratlanul
szívroham következtében meghalt...

Természetesen nemcsak ilyen szomorkás emlékeket õrzök.
Gyülekezeti autóbusz-kiránduláson igyekeztem a többórás úton szóval

tartani a vegyes életkorú és összetételû társaságunkat. Egy idõ után elfárad-
tam és letettem a mikrofont. Felügyelõnk kézbe vette, és olyan érdekfeszítõ
rögtönzött elõadást tartott a tájakról, a természet kevesek által ismert csodái -
ról, tavakról, kövekrõl, épületekrõl, városokról, amelyeken áthaladtunk, hogy
mindenki ámulva hallgatta. Büszke voltam, hogy ilyen felügyelõnk van...

Megkísérlem a negyven év tapasztalata alapján összefoglalni, hogy mit vá -
rok és remélek a felügyelõk szolgálatától:

Az adott gyülekezetet és egész egyházunkat szeretõ és azt szolgáló lelkületet.
A korábbi évtizedekben gyakran választottak olyan felügyelõket, akik is -

meretségükkel, „társadalmi rangjukkal”, esetleg vagyonukkal vívták ki a kö -
zös ség megbecsülését. Manapság az lehet igazi segítõtársa a lelkésznek, aki
szív vel-lélekkel jelen van az adott gyülekezetben, aki gondolataival, felelõsségér -
zeté vel és hitével akar szolgálni, aki a gyülekezet minden rétegét ismeri, a kü -
lönbözõ munkaágakat tanácsaival segíti. 

Legyen olyan „gyülekezeti tag” és a „társadalomban nyitott szemmel élõ ál -
lampolgár”, aki józanul gondolkodik, igyekszik a lelkészt és gyülekezetét meg -
óvni bármilyen szélsõségektõl, egyoldalúságoktól. Legyen jó szeme, jó füle, jó
szíve, hogy észrevehesse azt, amire a lelkésznek nincs elég ideje vagy érzéke.
Ebbe beletartozik a baráti-testvéri kritika is, ami azonban soha ne legyen kiok-
tató vagy fensõbbséges. A „külsõ világ” hangját, hangulatát is közvetítheti,
azokét, akik nem egyháztagok, nem hívõk, ám gondjaik és gondolkodásmód-
juk megismerése fontos a lelkész számára is. 

91



Legyen a fiatal, pályakezdõ lelkészek számára bátorító jóbarát, segítse
õket a megfelelõ hang megtalálásában mind az igehirdetésekben, mind a gyü -
lekezeti tagokkal való kapcsolatteremtésben. 

Gyülekezeti munkák szervezésében, építkezésekben, anyagi eszközök fel-
használásában legyen bölcs és mégis vállalkozó szellemû. Gyülekezeteink és
egyházi intézményeink számára sok új lehetõség nyílik, ám a józan tervezést
és idõzítést, az iparosokkal való tárgyalást nem jó egyedül a lelkészre hagyni. 

Közgyûléseken, presbiteri üléseken, ünnepi alkalmakon és a konfirman-
dusok vizsgáján tudjon jól beszélni, és tudja kellõ módon vezetni az alkalma -
kat, a téma alapján felkészülve és szem elõtt tartva az egyházi protokoll szabá -
lyait. Ilyen helyzetekben is fontos, hogy jó legyen az együttmûködés a lelkész
és a felügyelõ között. Itt említeném meg azt is, hogy a presbitérium tagjainak
összefogása és az esetleges nézeteltérések jó kezelése és elsimítása is a felügyelõ
egyik feladata. 

Végül – de nem utolsósorban – legyen lelkileg is barátja, és ha kell, „gyón-
tatója” a lelkésznek. Egyszer több szorgalomra intheti a megfáradó lelkészt,
máskor éppen ellenkezõleg: óvja a túlzott igénybevételtõl, ereje és egészsége
veszélyeztetésétõl. Legyen a lelkész és a felügyelõ családja között is jó és em -
beri kapcsolat, üljenek néha egymás fehér asztalánál, becsüljék meg a derût
és a közös szolgálat örömét. Jó az is, ha egész egyházunk életérõl megosztják
ismereteiket, de az is, ha „csak” a gyermekekrõl, örömökrõl és gondokról tud -
nak beszélgetni.

Egy új korszak küszöbén vagyunk. Nemcsak a különleges, jubileumi esz-
tendõ miatt, hanem egyházi struktúránk megújulása, az újonnan felálló tiszt-
ségviselõi testületek miatt is. Ez persze csak a külsõ forma újulása. Valójában
a lelkünkben és legszûkebb szolgálati területeinken kell megújulnunk: a kor új
kihívásai mellett a „régi evangélium” újszerû megszólaltatásáért, a sok elide-
genített és Istenrõl semmit sem tudó embertársunk eléréséért, a káros korszel -
lem javításáért, a nemzedéki különbségek áthidalásáért, a kedvezõ társadalmi
igények jobb kihasználásáért, a sokak által óhajtott békesség és kölcsönös meg-
becsülés megteremtéséért.

Ezeket a lelkészek és a felügyelõk, valamint a presbiterek és az aktív gyüle -
kezeti tagok csak együtt és csak Isten erejének és üzenetének segítségével
valósíthatják meg! Ehhez szüntelenül tanulnunk kell: Istentõl és egymástól. És
szüntelenül imádkoznunk, mert Jézus mondta: „Kérjetek, és adatik néktek!”

92



Pintér János

MIT JELENTETT SZÁMOMRA A NEM LELKÉSZI
TISZTSÉGVISELÕK SZOLGÁLATA?

A lelkész elsõdleges feladata az evangélium hirdetése és a szentségek kiszol-
gáltatása, de feladatai közé tartozik a tanítás és a szeretetszolgálat is. Ahhoz,
hogy ezeket el tudja látni, szervezeti keretre van szüksége. Ennek fenntartása
sok, nem lelkészi munka elvégzését is igényli. Már az apostoli korban is voltak
olyan törekvések, hogy az egyházi munkát megosszák, és így a kifejezetten
apostoli munkát az arra elhívottak maradéktalanul tudják ellátni. A 7 diakó -
nus megválasztásának a története szól errõl például, melyet az ApCsel 6,1-7 ír
le. Ebbõl kitûnik, hogy az egyházban minden nem lelkészi tisztségbõl eredõ
szolgálatnak is az egyház elsõdleges feladatának megvalósulását kell segítenie.
Az egyház története folyamán pedig fokozatosan kialakultak a különbözõ nem
lelkészi tisztségek és döntést hozó testületek. 

Isten kegyelmébõl 46 éve szolgálhatok egyházunkban, ebbõl 4 éve nyug -
díjasként. Amikor a címben feltett kérdésre válaszolok, lelkészként az általam
gondozott gyülekezetekben, esperesként pedig a rám bízott egyházmegyében
és annak vezetésében munkálkodó, nem lelkészi tisztségviselõkkel kapcso-
latos tapasztalataimat írom le.

Mint fiatal lelkész, az elsõ szolgálati helyemen, amely kis létszámú szór -
vány-gyülekezet volt, Isten gondoskodó szeretetének eszközeiként érezhettem
magam mellett a gondnokot és a kántort, felügyelõje éppen akkor nem volt a
kis gyülekezetnek. Közvetlenül õk törõdtek velem és családommal. Odafigyeltek
a legelemibb szükségleteinkre. Õk jelentették számunkra a legbensõbb kö zös -
séget. Óvták életemet. Amikor havas téli idõben gyalog indultam távoli szór -
ványszolgálatra, többször mellém szegõdött egyikük, mondván: „Nem mehet
egyedül, tisztelendõ úr, hiszen beszakadhat a hó a lába alatt, és bent marad”.

A lelkészi munka folyamatossága szempontjából is sokat jelentettek az emlí -
tettek. Lelkész elõdöm számomra elérhetetlen távolságba került, így a már
megszokott, bevált alkalmakról és a kialakult hagyományokról õk tájé koztattak.

Második szolgálati helyemen, amely egy még nagyobb kiterjedésû szór -
vány-gyülekezet volt, a gondnok, aki késõbb felügyelõnk lett, szintén komoly
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segítséget nyújtott a szolgálat folyamatossága biztosításában. A nyugdíjba vo -
nult lelkésszel, a gondnok kivételével, az egész tisztikar távozott. Az õ segítsé -
ge nélkül nehéz helyzetbe kerültem volna. Támaszom volt minden anyagi jel-
legû feladat intézésénél, de a lelki munkában is segített. A kialakult gyakorlat
szerint havonta volt egy szórvány-vasárnap, amikor a lelkész korán reggel el -
indult otthonról, és a szórvány legtávolabbi pontjain tartott istentiszteleteket,
s csak este érkezett vissza az anyagyülekezetbe. Ilyenkor az általam leírt ige-
hirdetést õ olvasta fel, hogy a gyülekezet ne maradjon istentisztelet nélkül. 

Hálával emlékezem azokra a gondnokokra, akik a nehéz években, amikor
sokan eltávolodtak az egyháztól, vállalták ezt a tisztséget, és a szó igazi értel -
mében gondjuk volt a gyülekezetre. Legtöbbjük még a pénztárosi feladatot is
ellátta, ezzel biztosították a törvényességet. Egyházi törvényeink szerint ugyan -
is a lelkész és családtagja nem kezelheti az egyház pénzét. Pénzügyi képzett -
ség nélkül ezek a gondnokok, fizikai munkától elnehezült, remegõ kézzel ve -
zették a pénztárnaplót és mellékleteit, útmutatásom mellett.

Aktív szolgálatom utolsó évtizedében már annyira összetett lett a pénzü-
gyek intézése, hogy komoly jogszabályismeretet igényelt. Utolsó szolgálati he -
lyemen átélhettem azt, hogy az egyes nem lelkészi feladatokat szakképzett
tisztségviselõk látták el. Isten történelmet formáló hatalma következtében
ugyanis az egyházi tisztségek elvállalása már nem jelentett kockázatot. 

Mindegyik gyülekezetben tapasztalhattam, hogy a kétirányú információ
áramlás jó eszközei voltak a nem lelkészi tisztségviselõk. (A gyülekezettõl a lel -
kész felé, lelkésztõl a gyülekezet felé.) Ezzel segítették a lelkészi szolgálat haté -
kony megvalósulását. 

Voltak olyan laikus munkatársaim, akik feladatuk ellátása mellett még az
imádkozás szolgálatát is elvállalták. Lelkészi szolgálatom mögött õk biztosítot-
ták az imádkozó hátteret. Jó volt ezt tudni és áldásait megtapasztalni! 

Nagy szeretettel emlékezem esperesi szolgálatom idejébõl a rám bízott
egyházmegye nem lelkészi tisztségviselõire is, akiknek többsége a lelkésszel
együtt képviselte Isten ügyét és védte gyülekezete érdekeit. Támaszuk voltak lel -
készüknek, és segítették õket, tevékenységükkel tanúsították, hogy az egyház
ügye nemcsak a lelkészeké.

Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnék azokról a kevesekrõl, akik rang-
nak és a vele járó hatalomnak tekintették tisztségüket. Volt olyan felügyelõ, aki
az egyházi törvényt félreértve úgy gondolta, hogy a lelkészi munkát is neki kell
ellenõrizni és irányítani. Voltak önös vagy csoportérdekeket képviselõ, vesze -
kedõs presbiterek is, akiket esperesként meg kellett gyõznünk arról, hogy a
szeretet törvényének megtartásával és az egyházi közérdek figyelembe vételével
hozzuk meg döntéseinket. 

Szólnom kell még az egyházmegyei felügyelõkrõl, volt elnöktársaimról.
Õk segítették hordozni a gyülekezetekért érzett felelõsséget s a lelkészek gond-
ját. Hosszú szolgálati utakon társak, testvérek voltak. Végzettségüknek meg -
felelõ szaktudásukkal, ismereteikkel és jó tanácsaikkal segítették munkámat. 
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Istennek adok hálát, hogy hosszú szolgálati idõmben sok olyan hûséges,
nem lelkészi tisztségviselõvel együtt végezhettem munkámat, akik tisztségüket
szolgálatként fogták fel Pál apostolnak a Római gyülekezethez írt levele 12. rész
3,6-7 verseiben foglaltak szellemében, ahol ezt olvashatjuk: „A nekem adott
kegye lem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát több-
nek, mint amennyinek goldolnia kell, hogy józanul gondolkozzék az Istentõl
kapott hit mértéke szerint. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különbözõ
ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is”. Ez az ige lehet a mai nem lelkészi
tisztségvise lõk vezérigéje is, hogy Isten dicsõségére és a reájuk bízottak javára
szolgálja nak.
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Légy tûrõ, megbocsátó,
Ha ér, ha szúr tövis!
Az Úr szájából hallod:
„Még hetvenhétszer is!”
Tedd, szóld az igazságot,
De mindig szelíden,
Hangozzék szeretetbõl
A nem és az igen!

Evangélikus énekeskönyv 474,3

A közöttetek levõ presbitereket tehát kérem én, a
presbiter társ és Krisztus szenvedésének tanúja,
valamint eljövendõ dicsõségének is részese: legel -
tessétek az Isten közöttetek levõ nyáját; ne kény -
szerbõl, hanem önként, ne nyerészkedésbõl, ha -
nem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkod-
nak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példa -
képei a nyájnak.

1Pét 5,1-3



Koczor Tamás

NEM TÚL SOK A HAVONKÉNTI PRESBITERI ÜLÉS?

Ter mé sze te sen elõ ször ri asz tó an sok nak tû nik. Ri asz tó a pres bi te rek szá má ra,
hi szen ezek az ülé sek va ló ban fá rasz tó ak. Ri asz tó a lel ké szek szá má ra, el sem
tudják kép zel ni, hon nan adó dik ennyi té ma.

A ri a da lom el sõ sor ban ab ból adó dik, hogy meg szok tuk a mos ta ni for mát.
Esze rint a pres bi té ri um éven te két-há rom-négy al ka lom mal gyû lik össze.
Olyan kor egy-egy anya gi jel le gû té mát be szél meg: épít ke zé se ket, be fek te té -
se ket. Jobb he lye ken meg hall gat ják a lel ké szi be szá mo ló kat, ám az el fo gad ta -
tás alap ja el sõ sor ban az az ér zés, hogy „ez a lel kész fel ada ta!” 

A ha von kén ti pres bi te ri ülé sek be ve ze té se nem egy sze rû en egy bi zo nyos
al ka lom gya ko rí tá sa, ha nem a kö zös ség mi nõ sé gi át for má lá sa. A fel adat azon -
ban még en nél is összetettebb: pres bi té ri um ról lé vén szó, az egész gyü le ke zet -
kor mány zás for má lód ik át. 

Két ség te len, hogy a ha von kén ti ülé sek meg szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa, do -
kumen tá lá sa a fel ada tok el lá tó i ra több ter het ró. Ugya nak kor a ha von kén ti
ülé sek szá mos kü lö nös elõnyt tar to gat nak:

• A pres bi té ri um ha von kén ti pe ri ó du sok ban lát ja át a gyü le ke ze ti ügye -
ket. A meg be szé lé sek fo lya ma tos sá gát jól se gí ti az elõ zõ ülés jegy zõ -
könyv ének fel ol va sá sa. Így a pres bi té ri um in for má ci ói nem az ut cá ról
szár maz nak, ha nem meg be szél he tõ mó don ve tõd nek fel az ülé sen.

• A gya ko ri al kal mak ar ra kény sze rí tik az ülés na pi ren di pont ja i nak ösz -
sze ál lí tó it, hogy olyan té mák ra is ki tér je nek a meg be szé lé sek, me lyek
ed dig nem tar toz tak a pres bi té ri u mok ti pi kus té mái kö zé. Így ve he ti
be a pres bi té ri um a napirendbe a kö ze li gyü le ke ze ti al kal mak ter ve -
zé sét, ér té ke lé sét, ta ní tá sok, is ten tisz te le tek, kap cso lat tar tá sok kö zös
keze lé sét. 

• Mi vel nem fe nye get annyi ra a té mák túl zsú folt sá ga, az idõ hi á nya,
ezért van idõ a Bib lia kéz be vé te lé re is. A pres bi té ri um kö zös imád sá ga,
ének lé se a gyü le ke ze tet erõ sí ti.
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• A pres bi te rek és a lel kész mun ka tár sa i vá vál nak egy más nak. Ki ala kul
a csa pat szel lem. Nem ma rad nak sér tõ dé sek, job ban meg is me rik és
meg ért he tik egy mást. Ez nagy elõny. 

A pres bi te ri ülé sek ilyen át ren de zé se fel old ja a lel kész meg ter he lõ fe le lõs -
sé gét. Ki ve szi a dön tést egy szûk kör ke zé bõl, ami a bi zal mat nö ve li. Nin cse -
nek „rej tett ügyek”, min dent meg le het kér dez ni. A pres bi té ri um így a gyü le -
kezet va ló di irá nyí tó tes tü le té vé vá lik.

To vább le het ja ví ta ni a pres bi te ri mun ka ha té kony sá gát, ha a pres bi té ri u -
mon be lül kis „szak mai” cso por tok ala kul nak: épí té si, gond no ki, pénz ügyi,
misszi ói, if jú sá gi, gye rek lá to ga tó stb. Ezek össze jö het né nek az egyik hó nap -
ban, a má sik hó nap ban pe dig ple ná ris ülést le het tar ta ni. Ez lét re hoz za azt a
mun ka mód szert, mely ben a fel ada tok elõ ké szí té se a hoz zá ér tõk ke zé ben ma -
rad, de a dön té sek az egész pres bi té ri um együt tes mun ká ja so rán ala kul nak
ki.
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Krámer György

VEZETNI A GYÜLEKEZETET!

Lelkes és tettre kész gyülekezeti tagok, felelõsségteljes vezetõség, lelkész és
gyülekezet kiegyensúlyozott kapcsolata – ez az „álomgyülekezet”. A pesszimis -
ták csak sóhajtanak erre és megjegyzik, hogy milyen távol is vagyunk még et -
tõl. A keresztyén gyülekezet azonban reménnyel teljes közösség! Reményke -
dik abban, hogy a nehézségek, problémák ellenére sem lehetetlen az a típusú
gyülekezeti élet, amelyre nem a kiszáradás, hanem az újraéledés jellemzõ.

Gyülekezeteink életében nagyon fontos momentum az, ahogyan a gyüle -
kezet pásztorolásával megbízott lelkész és a gyülekezet által demokratikusan
megválasztott felügyelõ (és a vezetõség) együtt vezetik a gyülekezetet. Keresz -
tyén gyülekezetben ez a „vezetés” leginkább a lelkész, a felügyelõ és az egész
gyülekezet tanúságtételérõl szól.

A lelkész és a felügyelõ kiegészítve egymást, együtt vezetik a gyülekezet
életét. Ha a törvényeinkben utánanézünk a felügyelõ feladatainak, akkor azt
találjuk, hogy a „vezeti”, „irányítja” szavak a leggyakoribbak és leghangsúlyo -
sabbak. Mindezt, mármint a vezetést, irányítást, építést és gondoskodást a lel -
késszel együtt végzi. Ez nagyon komolyan és felelõsségteljesen hangzik.

De felvetõdik egy egyszerû kérdés: vajon mit jelent pontosan az, hogy ve -
zetni egy gyülekezetet? Úgy gondolom, hogy ha erre a kérdésre tudunk úgy
válaszolni, hogy az a mai élethelyzetünkben megállja a helyét, akkor máris kö -
zelebb kerülünk ahhoz, hogy hogyan is mûködhet együtt lelkész és felügyelõ,
lelkész, felügyelõ és presbitérium. 

Vezetni a gyülekezetet! Egészen biztosan nem azt jelenti ez a mondat, hogy
a felügyelõ ünnepélyesen megnyitja és bezárja a presbiteri üléseket, közgyûlé -
seket, ünnepségeket, felolvassa a sokszor más által elkészített ünnepi beszéde -
ket, köszöntéseket. Ha valóban azt szeretnénk, hogy a felügyelõ vezetõje le -
gyen a gyülekezetnek, akkor gyökeresen át kell alakítanunk a szemléletünket.
A felügyelõi tisztség jövõje mindenképpen abban lehet, hogy a felügyelõ tény -
legesen részt vesz a gyülekezet életének mindennapjaiban, részt vesz a rövi -
debb és hosszabb távú jövõtervezésben, az elképzelések megvalósításában.
Lel kész és felügyelõ a legközvetlenebb munkatársakká válhatnak.
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Ehhez persze le kell ülni beszélgetni, méghozzá sokat! Ez a kapcsolat lel -
kész és felügyelõ között a bizalomról és az egymás iránti felelõsségrõl szól. Itt
két embernek kell megbíznia egymásban ahhoz, hogy valóban együtt vezesse -
nek. A felügyelõ nem alárendelt, hanem a lelkésszel egyenrangú fél. Ez jogo -
kat és egyben kötelességeket is jelent, és sok idõt igényel. Szívem szerint azt
mondanám, hogy egy gyülekezetben a lelkész mellett a felügyelõnek kellene
leginkább fõállásban dolgozni. 

Sajnos a legtöbbször mindez nem így mûködik. Mi, lelkészek sokszor fe -
ledkezünk meg az összehangolt, közös vezetés fontosságáról. Sokszor gondol -
juk úgy, hogy ötletekkel, újításokkal, tervekkel csak mi állhatunk elõ. A beideg -
zõdés, hogy a gyülekezetben mindent a lelkész tesz, irányít, szervez, vezet és
ellenõriz hamis, mégis állandó reflexünk. Ennek eredményeként a felügyelõ
könnyen érezheti úgy, nem is várják el tõle, hogy ténylegesen irányítója le -
gyen a gyülekezetnek, talán csak annyi a feladata, hogy odaálljon a lelkész
mellé, hogy elképzeléseit támogassa és azokat a döntéshozatal során végigvi-
gye. Ha hiányzik a bizalom ebben a kapcsolatban, akkor a felügyelõ úgy érez -
heti: õ az ellenõrzõje, szabályzója, vészharangja a gyülekezetnek, akinek leg -
fõbb feladata gondosan ügyelni a lelkész munkájára. Mindez nem vezet mesz -
szire, sõt romboló hatással lehet a közösségre, a gyülekezet életére. 

Mennyivel jobb lenne közösen tervezni! Átbeszélni a feladatokat, problé -
mákat, hiányos területeket. Mennyivel jobb lenne közösen egy jövõképet, egy
álmot megrajzolni arról, hogy milyen legyen a gyülekezetünk egy év múlva
vagy öt év múlva. Jó lenne beszélgetéseken, vitákon keresztül kialakítani a va -
lóban közös véleményt, tervet vagy döntést. Jó lenne együtt lelkesíteni a
gyülekezetet, nem csak a közgyûlésen, hanem az utcán beszélgetve, családo -
kat meglátogatva. Egészen más lenne egy olyan presbiteri gyûlés vagy köz-
gyûlés, ahol mindenki érezhetné: itt a lelkész és a felügyelõ együtt dolgozik,
együtt lelkesedik. 

Gyülekezeteinkben még mindig erõs az a régi felfogás, hogy a lelkész „a
pap”, és a gyülekezetben a hierarchia csúcsán áll. Protestáns örökségünk sze -
rint azonban mindannyian az egyetemes papság tagjai vagyunk, ahogyan a
Zsidókhoz írt levél is írja: „Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szen-
télybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élõ úton, ame-
lyet õ nyitott meg elõttünk a kárpit, vagyis az õ teste által.” (Zsid 10,19-20) A je -
ruzsálemi templom szentélyét egy kárpit választotta el. Ide senki sem léphetett
be a fõ papon kívül. Jézus élete, halála és feltámadása azonban kettéhasította
ezt a kárpitot, megnyitotta az utat mindenki elõtt. Gyülekezeteink és gyüleke -
zeteink tagjai elõtt új út áll: a keresztyén élet útja, amit Jézus minden ember
számára járhatóvá tett. A keresztyén élet és a keresztyén ember ta núságtétele
a világban nem szorítkozhat a gyülekezet egy képviselõjére – csak a lelkészre.
Mind addig, amíg a gyülekezet tagjai csak a lelkésztõl várják el, hogy helyettük
is megvalósítsa, „megélje” a keresztyén életet, addig gyenge és erõtlen a gyü -
le kezet Krisztusról szóló tanúságtétele a világban. 
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A jövõ gyülekezete, legyen az népegyházi vagy missziós gyülekezet, min-
denképpen a megélt közösségre épül. Új és élõ úton járó gyülekezetek kel-
lenek, ahol megvalósul a Jézus Krisztus akaratából létrejövõ keresztyén közös -
ség. Éppen ezért fontos, hogy a gyülekezet felügyelõje és lelkésze együtt tud -
jon a közösség építéséért fáradozni. 

A gyülekezet világi vezetõjének példája elsõdleges a többi gyülekezeti tag
szolgálatvállalásában. A gyülekezet érettségét és a benne megvalósult közös -
séget jelzi az, ha vannak szolgálatot szívesen vállaló gyülekezeti tagok. A be -
teglátogatásban, a hitoktatásban, a vasárnapi-iskola vezetésben, ifjúsági mun -
kában olyan sok segítségre van minden gyülekezetnek szüksége, hogy bárhol
szívesen fogadják a szolgálatra, tettre készeket. Ennek a szolgálat-vállalásnak
a segítése, a bátorítása szintén a felügyelõ, a vezetõség feladata is.

Ez a közös bizalmon alapuló vezetés megköveteli a bizalmat a presbitérium
felé. Lelkésznek és felügyelõnek egyaránt szüksége van bátorságra ahhoz, hogy
felnõtt emberek döntõképes csoportjának tekintse a presbitériumot. A cél nem
az, hogy soha ne legyen olyan javaslata a vezetõségnek, amit a presbiterek le -
szavaznak, megváltoztatnak. Nem lehet tovább a presbitériumban a jóváha -
gyó, bólogató, mindenre igent mondó emberek csapatát látni. A presbitérium -
nak a vezetõséggel együtt kell felelõsséget vállalnia minden dönté sért. Ez csak
akkor lehetséges, ha a döntés folyamata is közös munkán alapul. Lelkésznek
és felügyelõnek is könnyebb, ha nem a saját ötletét „viszi át”, hanem képes a
közös elképzelések közös kidolgozására, elfogadására és végrehajtására. 

Mindenkinek más-más ajándék és feladat adatott az életben. Pál apostol
ezt írja a korinthusiaknak: „A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek
vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr
ugyanaz.” (1Kor 12,4-5) Lelkészt és felügyelõt, presbitert és gyülekezeti tagot
ugyanaz az Úr köt össze: együtt elmondott hitvallásunk alapján ugyanazt az
Urat szolgáljuk. Egymás mellé rendelt bennünket Isten, és egyedül õ van felet-
tünk. Mi mindannyian egymás társai, segítõi, vigasztalói és bátorítói lehetünk
– abban a keresztyén közösségben, amit Jézus Krisztus hozott létre.

Ennek a közösségnek a szolgálattevõje a gyülekezet felügyelõje, lelkésze és
mindegyik gyülekezeti tag. Mindenkinek a saját ajándéka, feladata és kötelessé -
ge szerint. Jó rendben, békességben, õszinteségben, nyitottságban élni – a
gyülekezeti közösség is ezt kívánja meg!

Legfõképpen azonban Jézus Krisztus kívánja tõlünk, hogy törekedjünk a
keresztyén közösség alakítására és megélésére. Sokan kívánkoznak egy ilyen
közösségbe, nagyon sok embernek jelent új életet, feltöltõdést, gyógyulást és vi -
gasztalást a keresztyén közösség. Ahhoz, hogy ez a közösség jól mûködjön és
emberi problémák ne szakítsák ketté, szükség van a legjobb, legtisztább érte -
lemben vett vezetésre. 

Jézus Krisztus „vezetési stílusa” adjon példát minden gyülekezeti felügye -
lõnek, vezetõnek és lelkésznek ahhoz, hogy keresztyén hitük és legjobb képes -
ségük szerint tudják szolgálni Isten ügyét a rájuk bízottak között!
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Igehirdetések





ifj. Fabiny Tibor

”
NE SZERESSÉTEK A VILÁGOT”

„Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolatot,
amely kezdettõl fogva megvan nálatok: ez a régi parancsolat az az ige, amelyet
hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek: azt, ami igaz õbenne és tiben-
netek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja,
hogy a világosságban van, de gyûlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben
van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi meg-
botránkoztató; aki pedig gyûlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétség-
ben jár, és nem tudja, hova megy, mert a sötétség megvakította a szemét.

Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bûneitek az õ nevéért. Írok
nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettõl fogva van. Írok nektek, ifjak, mert
legyõztétek a gonoszt. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az Atyát. Írtam
nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettõl fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert
erõsek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyõztétek a gonoszt.

Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a vilá-
got, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test
kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem
a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát
cselekszi, megmarad örökké.

1Jn 2,7-17

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!
Reggel van. Elmúlt az éjszaka, a sötétség. Szép, új napra virradtunk itt a

Balaton partján. Ha hajnalhasadáskor, mi ke resz té nyek két dologra is emlé -
kezhetünk: a teremtésre, amikor a semmibõl valami, a káoszból kozmosz, a sö -
tétségbõl világosság lett: „Ezt mondta Isten: legyen világosság. És lett világos -
ság. Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a sötétséget a vilá-
gosságtól.” Ugyanakkor a feltámadásra is emlékez hetünk: Krisztus legyõzte a
sötétség, a ha lál birodalmát. Ha valamikor vettünk részt hajnali, húsvéti isten-
tiszteleten, akkor megértettük annak a misztériumát: mit jelent, hogy elfogyat -
kozik a sö tét ség, és gyõz a fény.
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János evangéliuma többször is használja Jézussal kapcsolatban a vilá gos -
ság szimbólumát, már a prológusban is: „Benne élet volt és az élet volt az embe -
rek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta
be.” (1,4–5)

A jánosi levél szerzõje – akár az apostol volt, akár egy tanítvány – az „új
parancsolatról” szól, és arról, hogy „múlik a sötétség, és már fénylik az igazi
vi lágosság”. A szeretet az az új parancsolat, ami elûzi a sötétséget. A szeretet
vi lágosságot, a gyûlölet sötétséget teremt; a szeretet – megnyit, a gyûlölet be -
zár és megvakít.

„Aki szereti testvérét, az a világosságban van, és nincs benne semmi meg-
botránkoztató; aki pedig gyûlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétség-
ben jár… mert a sötétség megvakította a szemét.”

Kinek vagy kiknek szól ez a csendes, meditatív hang?

„Írok nektek, gyermekek”
„Írok nektek, apák”
„Írok nektek, ifjak”

Gyermekeknek, apáknak és ifjaknak szól János. A Biblia szerint, ha az apák és
fiak, szülõk és gyermekek között kibékíthetetlen ellentét van, az a végidõk elõ-
jele. Jézus ezt mondja: „Akkor testvér a testvérét, apa gyermekét adja majd
halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen.” (Mk 13,12)

Mûvészi erõvel jeleníti meg ezt a konfliktust Shakespeare Lear királya, lel -
kileg megvakult szülõket gyógyítanak a látó, s ebbe belepusztuló gyermekek.

Az Ószövetség utolsó mondata Malakiás könyvében felvillantja a végíté -
let, a pusztulás elkerülésének lehetõségét az apák és gyermekek konfliktusá -
ban: [Az eljövendõ Illés] „Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szí -
vét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet…” (Mal 3,24)

János azokhoz a gyermekekhez, atyákhoz, ifjakhoz szól, akik megismerték
az Atyát, akik megismerték azt, aki kezdettõl fogva van, akik legyõzték a
gonoszt.

Krisztusban megtörtént az atyák és fiak közötti kiegyenlítõdés, a rekoncili -
áció. S ha itt békesség van, akkor az másokra is kisugárzik.

János azt is mondhatná:

„Írok nektek, presbiterek”
„Írok nektek, felügyelõk”
„Írok nektek, püspökök”
„Írok nektek, férfiak és nõk.”

Isten igéje ugyanis generációtól, nemtõl, származástól, képességtõl függetle -
nül mindenkihez szól. Ahogyan a család is egy test, úgy a Biblia szerint az egy-
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ház is az: Krisztus teste! Ordass püspök szerint az egyház a család elõtt alapí-
tott isteni intézmény. Communio. Ahol részesedünk Krisztus halálának gyü -
mölcseibõl. Egy test tagjai vagyunk, s nem mondhatja azt a kéz a lábnak, vagy
a szem a fülnek, hogy „nincsen rád szükségem”. Hordozzuk egymást, és így
építsük Krisztus testét, az egyházat! Amit e szakasz végén János üzen, az a test
minden tagjának szól!

Mi is ez az üzenet?
„Ne szeressétek a világot és azt, ami a világban van.” 
A rendszerváltozás elõtti korszak egyházvezetõsége a bibliai Útmutató

elõ szavában ezt az igét szokta idézni, mondván: a Bibliát nem lehet szó szerint
érteni, hiszen abban az is benne van, hogy „Ne szeressétek a világot” és az is,
hogy „Isten úgy szerette a világot…”. Én nem érzek ellentmondást e két igesza-
kasz között, s aligha hiszem, hogy az egyiket ki lehetne játszani a másikkal
szemben.

Mert mirõl van szó? Mi a világ?
János apostol szerint a „test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedé -

se”. A kívánság, a látszat, a káprázat, a karrier, a gazdagság, a hatalom, a hír -
név. Amivel dicsekszünk, amire büszkék vagyunk. Amikor autóra, nyaralóra,
kertes házra, hírnévre sóvárgunk. Nem arról van szó, hogy az a baj, ha Isten
ad nekünk autót, nyaralót, kertes házat, hírnevet, hanem az, ha azon csüng a
szívünk (amint Luther mondja).

Mert ilyenkor a világ, a sötétség gyermekei vagyunk. A sötétség gyerme -
kei vagyunk, ha ilyen „kellemes” dolgokra törekszünk, s nem arra, hogy igazak
legyünk. A sötétség gyermekeinek megvakulnak a szemei, vagy legalábbis el -
vesztik a lényeglátás képességét. Ilyenkor a világ diktálja neked, hogy mi a va -
lóság. A „valóság” – mondja a világ – az, amit közvetlenül magad elõtt látsz: a
televízió, a sajtó; akik ott megjelennek, azok az igazán fontos emberek.

Mily naivak vagyunk, ha nem vesszük észre, hogy milyen manipulációk
eredményeként tesz „híressé” egyeseket a világ, a média. Az igazi értékek pe -
dig mindig rejteznek: Isten is Deus absconditus, s az egyháza is rejtett: ecclesia
abscondita, és a szentek is elrejtettek: sancti absconditi.

Hogyan jelentkezik a világ kísértése az egyház életében? Világi módon
gondolkodunk, ha „csak” reálisan akarjuk látni magunkat, s azt mondogatjuk,
hogy „még kétszázezren sem vagyunk!” Ilyenkor nem hiszünk abban, hogy
Isten a kövekbõl is tud fiakat teremteni Ábrahámnak. Világi módon gondolko-
dunk, ha azt hajtogatjuk, hogy „rész” vagyunk az egészben, rész a magyar tár-
sadalomban, rész az egyházak öku me né jé ben. Vegyük már észre, hogy mi
nem „kicsik” vagyunk a „nagyban”, hanem mi magunk is egész vagyunk, mint
azt nyilatkozatokban is sután deklaráljuk. Számbeli töredezettségünkben is
hordozhatjuk a teljességet, Krisztus testét. Világi módon gondolkodunk, ha azt
deklaráljuk, hogy ma anakronisztikus dolog a szenvedõ vagy a hitvalló egyház -
ról beszélni. Nem vesszük észre, hogy alapvetõ hibánk, hogy szociológiai és
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nem szakrális tényezõként beszélünk az anyaszentegyházunkról. Nem vesszük
ilyenkor észre, hogy az egyházról nem a politikai, hanem a teológiai az adek -
vát beszédmód. Világi módon gondolkodunk, ha reflexeink a hatalom meg-
tartására, és nem Krisztus testének gyógyítására irányulnak. Világi módon
gondolkodunk, amikor megvásároljuk az emberek lojalitását, amikor a „nagy
világszervezeteket” éltetjük, és lenézzük az egyszerû nyájat; amikor az értelmi -
séget fontosabbnak tartjuk a falusi hívõnél; amikor látványosságra, szenzáció -
ra éhezünk; amikor felkapunk „sztárokat” az egyházban, s azokat futtatjuk,
vagy menedzseljük. – Ilyenkor világi módon gondolkodunk, és a sötétség
gyermekei vagyunk.

Sajnos egész egyházunk népét kísérti a világi-politikai gondolkodás a hit-
valló-teológusi gondolkodás helyett. Fent is – lent is. 

Örülünk a politikai demokráciának, s azt hisszük, hogy az egyház is olyan,
mint egy kis, világi parlament. A „kis” egyház utánozza a „nagy” világot fent
és lent is, a vezetõk és a vezetettek egyaránt; pedig a nyájnak pásztorra len ne
szüksége, akinek a hangját követheti a nyáj. Tudjon a pásztor irá nyí ta ni, taní-
tani, szólni, legyen hitele a szavának, és akkor engedelmeskedni fog a nyáj.

Szereptévesztés van fent és lent is egyházunkban. A pásztor és a nyáj köl -
csönös, szeretetteljes viszonya helyett megbolydult méhkasra emlékeztet egy-
házunk.

Ítélet alatt vagyunk! Nem tudom, volt-e egyházunk történelmében olyan
korszak, amikor ilyen mély hasadás, megosztottság lett volna egyházunkban,
mint a rendszerváltást követõ elmúlt tíz évben. Jogos János apostol figyelmez -
tetése: „itt az utolsó óra, sok antikrisztus támad”.

János apostol veszélyrõl szóló figyelmeztetését komolyan a szívünkre kell
vennünk. Önigazságunk hangoztatása helyett csendben Isten igéjére kell fi -
gyelnünk. Igazságra és egységre kell törekednünk!

Dél-Afrikában hirdették meg a „Truth and Reconciliation” (Igazság és kien -
gesztelõdés) mozgalmat. Hirdessük meg mi is: Igazság és kiengesztelõdés!
Mindkettõre szükség van, és a sorrend sem cserélhetõ fel. Ennek teo ló giai
alapja van. Isten irgalmasságának érvényesülése: a mi bûneink Jézus ke reszt -
halálában való büntetése történt elõbb, és azután békülhettünk ki az Atyával
és egymással. Mindkettõ kell: igazság és egység! Nemcsak egységre van szük-
ség – igazság nélkül, ahogy ezt fent akarják. Nemcsak igazságra van szükség –
egység nélkül, ahogy ezt lent szeretnék. Hanem mindkettõre: kritikai szolida -
ritásra! Az igazság szabaddá tesz, meg  tisztít bennünket, s csak a tisztító vihar,
a katarzis után jön a ki en gesz te lõdés.

Van-e értelme a bûnbocsánatnak, ha nem tudjuk, hogy egymásnak mit
kell megbocsátani? Isten azt akarja, hogy világosságban éljünk, s szeressük
testvérünket, még ha az ellenfelünk is õ. „Aki szereti testvérét, az a világosság-
ban van, és nincs benne semmi megbotránkoztató, aki pedig gyûlöli a testvérét
(a vele nem egy hullámhosszon gondolkodó hittestvérre is értve), az a sötét-
ségben jár – és a sötétség megvakította a szemét.”
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A bûn a hiúságunk, az önzõségünk, makacsságunk – ami meg ke mé nyít,
megvakít bennünket. De ha nem a világ iránti vágy dolgozik bennünk, ha le -
gyõztük önmagunkban a gonoszt, ha nem a világ kápráztató fénye, bó dí tó illa-
ta, hanem az Isten igéje és az õ fényt és meleget sugárzó szeretete la kozik ben-
nünk, akkor valóban Isten országát, Krisztus testét, a koinoniát építjük. 

Nagy a kísértés, hogy a korszellemhez idomuljunk, pedig az eltûnik a kor -
ral. Az északi mondás azt tanítja, hogy aki a korszellemmel köt házas sá got, az
hamar özvegyen marad. Nagy kísértés a világosságban lévõknek, hogy el -
csúsznak, és ismét a sötétségbe zuhannak. Az elmúlt vasárnapi igében Pál
apostoltól hallottuk, hogy „kiestek a kegyelembõl”, ha ti galaták (vagy mai ga -
laták) a törvénynek engedelmeskedtek. A mai szombat reggelen János apos-
tol az, aki óva figyelmeztet minket: „Vigyázzatok!” „A világ elmúlik, és annak
kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.”

Adja Isten, hogy mi is tudjunk a világ kísértéseinek ellenállni, a hitben és
a szeretetben megállni, hogy el ne vesszünk. „Mert úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, ha -
nem örök élete legyen!” Ámen.

Mennyei Édes Atyánk!

Köszönjük Neked, hogy igéddel ma reggel is ébresztesz, felrázol bennünket.
Köszönjük, hogy igéddel nem altatsz, hanem trombitaszóval figyelmeztetsz ben-
nünket: „itt az utolsó óra!”

Köszönjük, hogy igazságodat és irgalmadat Jézus Krisztus kereszthalálában
kinyilvánítottad nekünk.

Köszönjük, hogy Te nemcsak hatalmas, teremtõ Úristen, hanem a kicsiket, el -
esetteket is szeretõ Atya vagy.

Kérünk, hogy óvj meg minket attól, hogy ne a Te országodat, hanem tetsze -
tõs Bábeleket építsünk!

Kérünk, segíts a Te hangodra és ne a világ szirénhangjára hallgatnunk, nem
dicsekednünk, büszkélkednünk, kérkednünk.

Áldd meg ezt a hétvégi tanácskozást: egyházunk vezetõit, felügyelõit, pres-
bitereit és tagjait.

Adj békességet mindnyájunk szívébe, hogy egyházad építésében az igazság
és az egység egyformán érvényesüljön, és egyik se sérüljön!

Érettünk feláldozott szent Fiad nevében kérünk, akinek nevében együtt így
imádkozunk: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy… Ámen.
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ifj. Hafenscher Károly

”
SZÓSZÓLÓM LEHETSZ...”

Krisztusban szeretett Testvéreim!
Felügyelõi konferencia végén, találkozásunkkor a révfülöpi gyülekezettel

egy szokatlan, mélyen elgondolkodtató igére figyelünk. Nem egy érdekes tör -
ténet – tûzijáték-szerû látványos eseményekkel, egy jó sztori, nem is sziporká -
zó bölcsesség, vagy találó példatörténet. Csendes beszélgetés Isten és az em -
bere között. Nyoma sincs a hurráoptimizmusnak, vagy az álszent feszélyezett -
ségnek. Nem feszengenek a felek ismeretlenül – érezzük, nem most kezdõdött
a beszélgetés. 

Nyílt, õszinte párbeszéd tanúi lehetünk: a próféta s általa a nép találkozik
az Örökkévalóval. 

Két és félezer éve zajlott le mindez, s mégis friss és mai ez a szöveg. Beleél -
hetjük magunkat, hisz’ Isten választott népének egyik – talán hozzánk hason-
ló – szolgája imádkozik, s az élõ, kérdéseinkre ma is válaszoló Isten szól, rea -
gál. Bárcsak együtt tudnánk mondani Jeremiással a szavakat, s bárcsak meg -
hallanánk a Mindenható nekünk is érvényes, megszólító, felszabadító, újra út -
nak indító szavát.

Isten embere közéleti ember – derül ki igénkbõl is. Nem csak a saját dol-
gaival van elfoglalva, nem egyéni életét és jólétét építgeti. Másokért él – ez az
egyetlen út, ami elénk adatott. Az Isten és feladata elõl másik irányba mene -
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„Ha eljutott hozzám igéd, én élveztem, igéd vidámságot szerzett nekem és szív-
beli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, URam, Seregek Istene.

Nem ültem vigadozva a tréfálkozók körében. Magamra maradtam, mert
kezed rám neheze dett, bánattal töltöttél el.
Miért tart fájdalmam szüntelen, miért nincs gyógyulás súlyos sebemre? Olyan
vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. 

Erre így szólt az ÚR: Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba
állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz.
Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel
a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled
leszek: megsegítlek és megmentelek – így szól az ÚR.” (Jer 15,16-20)



külõ, a város feletti domboldalon üldögélõ, s a másik emberrel kapcsolatban
csak fejet csóválni tudó Jónások tönkremennek – magukban. Csak a Jere -
miás-szerû, a másikért élõ, felelõsen gondolkodó ember léte méltó az „em -
ber” névre. Akinek a gondolkodása, mozdulata nem öncélú. Aki – ha a hatal-
mat (akár a legkisebb hatalmat) kapja kezébe – a köz javáért él. Mégis sokszor
kérdezzük: megéri? Valóban élet ez? Emberekkel foglalkozni – mint Jeremiás,
mint felügyelõk, lelkészek, gyülekezeti tagok – mindig feszültségforrás. Egy kö -
zös ség ügyeit intézni – s közben meg nem értéssel találkozni, sok keserûséget
sze rezni… s netán Jeremiás módjára magunkra maradni – ismerjük ezt az
utat. Ördögi a menetrend: elkeseredés, csalódás, s a végén már csak el lensé -
get lát az ember. Istent is csak arra kéri: „állj bosszút ellenségeimen!” 

Sõt a valóság néha még ördögibb: az emberek közti fájdalmak a hit meg-
billenéséhez vezetnek… 

Talán nem kivétel a próféta helyzete: Isten közelében jól érzi magát, ige-
hallgatásba, igeolvasásba menekülve jól érzi magát: „ha eljutott hozzám igéd,
én élveztem, igéd vidámságot szerzett…”. Jó az Istennel, – de az emberekkel
nehéz, néha lehetetlenek, néha elviselhetetlenek. S ha kialakul a felemás
helyzet, és az Isten felé fordulás menekülést jelent az emberektõl, akkor vég -
zetes az ügy: a menekülõ még az Istenben is csalódik (a saját maga alkotta,
képzelte, emberektõl független, világ zajától távoli Istenben). „Magamra ma -
radtam, kezed is rám nehezedett, bánattal töltöttél el. Uram, olyan vagy hoz-
zám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz” – szakad fel Jere -
miás keserûsége. Még az Isten is bánt… 

Valami vigasztalás kell, valami kedves szó, hogy kibírjam – az élet kemény,
néha elviselhetetlenül az. Isten embere elvárná a vigasztalást, legalább felülrõl!

S amikor már elképzeltünk egy élvezetesen kellemes vigasztalást, egy kis
látszatvidámságot, akkor a vigasztaló szó helyett kemény mondatok jönnek:
Ha megtérsz, megengedem…! ... hogy újból szolgálatomba állj!

De hát nem ott álltam eddig is, Uram? Nem miattad vállaltam az emberek -
kel való veszõdés minden nyomorúságát, félreértettségét, meg-nem-értettsé -
gét, csalódását? Még Rád sem számíthatok, Uram, egy-két kedves szavadra,
arra, hogy legalább te rendelkezésemre állsz? – „Ha megtérsz, megengedem,
hogy újból szolgálatomba állj!” (Úgy látszik, az emberektõl eltávolodó próféta
ezzel Istentõl is eltávolodott?)

Leleplezõ, megsemmisítõ kijelentése ez a Mindenható Istennek. Pedig õ
nem engem, nem minket akar megsemmisíteni, hanem a hamis világot építõ,
csalóka látszatokban élõ, önmaga munkájától eltelõ, csak magában bízó, ki -
sebb-nagyobb hatalma által eltorzult, régi emberünket. Az „ó-ember”-t – aho -
gyan Pál nevezi. 

Hol vannak a komolynak érzett és hitt szavaink…? „Ha értékes dolgokat be -
szélsz értéktelenek helyett, akkor szószólóm lehetsz…!” Nem megsemmisíteni,
hanem megújítani, újjáteremteni, emberré formálni akar az Isten. Kiderül,
hogy Istennel való viszonyunk összefügg az emberekével, s az emberekhez va -
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ló viszonyunk nem választható el az Isten-kapcsolatunktól. Az emberségünk
vele és egymással egyformán összeköt. Nélküle, s nélkületek nem vagyok em -
ber! Ha Istennel rosszban vagyok, az emberi viszonylataim sem lehetnek nor-
málisak. Ha az emberekkel bajom van, az Istennel is rendezetlen a kapcsola -
tom. Jeremiás a próféta, püspökök, lelkészek, felügyelõk, minden keresztény
rá kell, hogy jöjjön: Egyszerre Istenhez és emberekhez való viszonyban va -
gyok, aki vagyok, s maradhatok ember. Mindkét oldalon van mit rendeznem,
mindkét térfélen rám fér a megtérés. 

Hol van mindebben a kereszténység? – kérdezhetnétek. Az elmondottak
egyszerû, ószövetségi vagy akár általános vallás-bölcseleti gondolatoknak is
tûnhetnek. 

Testvéreim! Amit a mai ószövetségi ige burkoltan, rejtõzködõ módon
megpendít, nyilvánvaló és egyértelmû lett Jézus Krisztusban. Jézus mutatta
meg, hogy nem élhetünk kettõs életet. Az emberekhez úgy fordulhatunk,
hogy ott van mögötte az imádság csöndje, s az Istenhez úgy fordulhatunk,
hogy közben szorosan, felelõsen az emberekhez tartozunk. 

Jézus szabadított fel a megtérés üres vagy görcsös formájától, hiszen éle -
tével, tanításával, erõadásával megértette velünk, hogy nem mi erõlködünk
vissza az Istenhez, hanem az Atya kitárt, hazahívogató karja, a nyitott atyai ház
ébreszti a tékozló fiúban a nagy lehetõség reményét. Azért mozdulhat meg
bennünk valami, azért indulhat kezünk-lábunk, mert már elindult felénk az Is -
ten. Azért szerethetünk, mert õ elõbb szeretett. Igen: a megtérés és a mi igye -
kezetünk is Isten elénkbe jövõ szeretetének ajándéka. Kérni lehet és kell!

Istennel és emberekkel való viszonyunk rendezése összefügg. Amikor
azonban ezt halljuk, rögtön elõtörnek és bennünk ágaskodnak a kérdõjelek:
lehetséges ez? Néha úgy érezzük, iszonyúan nehéz. Néha úgy: lehetetlen. El -
rontott, eltörött emberi kapcsolatok – egy idõ után rendezhetetlenek. Elve -
szett, zátonyra futott hitek, nagy csalódások mintha azt mutatnák: képtelenek
vagyunk Istennel tartósan mély kapcsolatban maradni.

És akkor elénk áll Jézus és azt mondja: ami embernek lehetetlen, Istennek
lehetséges… Mi valóban képtelenek vagyunk rendbehozni Istennel és ember-
rel való rendezetlen kapcsolatainkat. De neki nem lehetetlen. Ha átadjuk a ve -
zérlést, az irányítást, ha az õ javára lemondunk az önállóságunkról… Ha go -
nosz indulatok, cinikus, elkeseredett gondolatok helyett neki adunk teret a
szívünkben, akkor megtörténhet a csoda (Pál szavaival fogalmazva), hogy
„élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.” 

Igen, Jézus Krisztus azt tanította és azt élte elénk, hogy helyére kerülhet-
nek a dolgok, rendezõdhetnek a kapcsolatok. 

Miért? Mert a legfontosabb eszközöket nem nekünk kell megszereznünk;
azok rendelkezésünkre állnak: megbocsátás és hordozó szeretet. Létezik! Mû -
ködik! Hatékony! 

Vegyük észre: mi is ebbõl élünk – nap, mint nap. S ha ebbõl élünk, élhe -
tünk is ezzel! Ámen.
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Visszatekintés
a felügyelõi konferenciára





Szentes Ernõné

IGAZSÁG ÉS EGYSÉG VEZESSEN MINKET

Beszámoló az országos felügyelõi konferenciáról*

A révfülöpi oktatási központban elsõ íz ben rendeztek konferenciát felügyelõk
számára. Egy hétvégén (1999. novem ber 5-7-ig) találkoztunk mi, felügyelõk
egymással, és nagy öröm volt, hogy kö zel nyolcvanan vállalkoztunk arra, hogy
megismerjük a másikat, elmond juk saját gondolatainkat.

Gyors bemutatkozás után (ki honnan jött, öröme-bánata egy-egy mondat -
ban) már az elsõ témakörnél tartottunk. „A felügyelõi szolgálat teológiája”
címmel dr. Szabó Lajos elõadását hallgattuk. 2Péter 1,10 versével köszöntötte
a fel ügyelõket: „Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerõsí -
teni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok
meg botlani soha.”

Mi a feladata a felügyelõnek? – volt a kérdés. S a válasz: ilyen szolgálati
sza bályzat nincsen. Szolgálati szabályzat nincs, de van nekünk örök kincsünk,
felé fordulva választ kapunk kérdéseinkre. (ApCsel 2,37-47) A felügyelõi meg-
bízatást, szol gálatot úgy kell végezni, hogy építõ legyen, együtt munkálkodva
a lelkés szel, közös gondolkodással, közös fe lelõsséggel. Legyen a felügyelõ fi -
gyelõ, vigyázó, õrzõ és kritikus is. Kritikus, hiszen mindenkinek szüksége van
visszajelzésre, kontrollra.

A konferencia szombati napjának délelõttjén „A civil szféra, presbiterek,
felügyelõk szolgálatának jelentõsége” címmel dr. Frenkl Róbert tartott elõ adást.
A civil szférának fontos szerepe van az egyházban. Az igazságot keresve és az
egységet munkálva töltheti be hivatását. Külön hangsúlyozta a lelkész–fel ü -
gyelõ együttes közös felelõsségét, a pa ri tás eszmei és nem matematikai lé nye -
gét. Utalt az elmúlt negyven év torzulá saira, az anyagiakon gyakorolt dik ta tú -
rára (államosítás – állami támogatás), a felülrõl jövõ építkezésre. A fordulat
éve óta újra él az egyház, mûködnek az iskolák, a diakónia. Sajnos a média
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manipulatív szerepet tölt be, nem az egyház érdemi részét, hanem a reprezen-
tációt hozzák elõ térbe. Az elõadó hangsúlyozta, hogy fontos fejleszteni az is -
kolákat, nevelni az ifjúságot. Az egyház feladata a tár sadalom érdekében is
fontos.

A következõ témakör „Az egyház szervezete és szerkezete”. Sólyom Jenõ
számolt be grafikonokkal ábrázolva, hogy az átlagos evangélikus egyház közsé -
gekben miként alakul az evangé likusok száma, keresztelések, konfir mációk,
esketések, temetések aránya. Sajnos a csökkenõ lélekszám a tenden cia. Az or -
szágos egyház fõ bevételi for rása az állami támogatás. Ebbõl fedezi kiadásait,
szeretetotthonok, oktatási in tézmények, központi és gyülekezeti be ruházások,
támogatások és saját mû ködési költségét.

Szombat délután „Püspöki üzenet a felügyelõkhöz” címmel kaptunk tájé -
koztatást D. dr. Harmati Béla és D. Szebik Imre elõadásában. A legfontosabb
üze net ma a felügyelõnek:

• igére figyelni,
• örülni (33 oktatási intézményünk van), 
• hálát adni Isten irgalmáért,
• felmérni a gyülekezet életét, hely zetét,
• a problémákat együtt dolgozni fel helyi és felsõ szinten is,
• együtt építeni Krisztus útját.

Este dr. Reuss András elõadását hall gattuk a „Kereszténység és társada -
lom” viszonyáról. Szemléletesen ábrázolta a megélt Krisztus-hit és a társada -
lom kapcsolatát. Az I-II. században az észrevétlenség volt a jellemzõ, a III-IV.
században már a nagy gyülekezetek erõt képviseltek (Niceai zsinat, 325), s a
keresztény üldözés, feszültség idejét élték. A IV-XX. századig pedig az azonosu -
lás korát élték. (Hitler és a nemzeti szocia lizmus, szocializmus.) A XX. századtól
a közgondolkodás hatása érvényesül. Elõadása végén szívünkre helyezte,
hogy Jézus Krisztus Isten ajándéka, ebbõl az ajándékból kell élni, egymást a
számon kérés helyett Krisztushoz ve zetni.

Másnap a helyi gyülekezettel közö sen tartott (úrvacsorai) istentiszteleten
vettünk részt, melyen az igét ifj. Ha fenscher Károly hirdette.

Sok hozzászólás, kérdés elhangzott, minden témakörnél volt lehetõség
kér dezni, és kérdéseinkre választ is kaphat tunk.

A záró megbeszélésen azzal a re ménységgel búcsúztunk el, hogy ezt a ta -
lálkozást megismételjük.

A felügyelõi szolgálathoz erõt, áldást Istentõl kérünk. Szentlelke vezessen
mindenkit, hogy tudjuk szólni az igaz ságot mindig szelíden, és szeretetbõl
mondjuk mindig a nemet és az igent egyaránt.

Véget ért a konferencia, csak egy nem érhet véget: Az Úr kegyelme örök -
re megmarad.
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ifj. Fabiny Tibor

GYÜLEKEZETI FELÜGYELÕK ELSÕ ORSZÁGOS
TALÁLKOZÓJA RÉVFÜLÖPÖN*

A mindenki által jogosan megcsodált új révfülö pi Evangélikus Oktatási Köz -
pont a közelmúlt ban immáron másodszor adott helyet egy országos konferen -
ciának. Az októberi országos értelmiségi konferencia igen jó légkörben zajlott,
talán a részt vevõk száma lehetett volna kicsit több. Akik mind két rendez vény -
re hivatalosak voltak, azt gondol hatták, hogy egy országos felügyelõi konfe -
rencia iránt bizonyára kisebb lesz az érdeklõdés. Ám éppen fordítva történt.
Az ország minden részé rõl érkeztek résztvevõk, akik minden helyet elfoglal -
tak. Az érthetõen többnyire férfi felügyelõk mély hangú éneklése betöltötte a
konferencia termét.

A péntek esti nyitóelõadást a konferencia házigaz dája, dr. Szabó Lajos rek-
tor tartotta „A felügyelõi szolgálat teológiája” címen. Az elõadó hangsúlyoz ta,
hogy nem a tisztség, hanem a tevékenység az elsõdleges, s ehhez van szükség
a tisztségre és nem fordítva. Elemezte a diakónus, a presbiter és a püs pök
(episzkoposz) szó bibliai gyökerét, s rámutatott az Ágenda-beli eskü három
kulcsszavának fontossá gára: „segítem, ellenõrzöm, támogatom”. Amíg ré gen
a felügyelõ védõbástya, „tölgyfa” volt egy-egy felekezet számára, addig a mai
új helyzetben az ökumenikus közeledést és a pluralista társadalom szempont-
jait is figyelembe kell venni. „Nem elzáró rendszerek, kerítések épülnek, nem
saját várunkba vonulunk vissza, hanem a »megbékélt különbözõsé gek« jegyé -
ben igyekszünk megismerni, megközelí teni, elfogadni egymást. Ennek az öku-
menikus, ugyanakkor identitásõrzõ funkciónak egyfajta fi nom, árnyalt, poime -
nikai (pásztori) munka és stílus felel meg. Elképzelhetetlen a következõ évez -
red egyházi élete az ökumenikus pásztoroló teológia ki teljesedése nélkül.” A rek-
tor Leslie Newbigint, az ökumenikus mozgalom közelmúltban elhunyt kiemel -
kedõ alakját idézte, aki a mobilitás megõrzését, fejlesztését tartotta a legfonto -
sabb feltételnek ah hoz, hogy az egyház betölthesse missziói küldeté sét. „Túl -
politizált egyházunknak jelentõs változásra van szüksége ahhoz, hogy mindent
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alá tudjon ren delni annak az érdeknek, hogy misszióra képes, mobilis közös -
ség maradjon, illetve inkább azzá vál jon. Ez olyan keretet és struktúrát is je -
lent, amely a mozgalmas, rugalmas közösséget segíti. Építkezni, terjeszkedni
önmagáért az építkezésért és terjeszke désért – ez egyházunk egyik legveszé-
lyesebb kísérté se ma. Nem szabad másként építkeznünk, csak funk cióval, élet -
képességet jelentõ belsõ tartalommal, a gyógyító konszenzusra való törekvés
valóságában. Newbigin három kulcsszava (képessé tenni, fenntar tani, táplál-
ni) program lehetne egész egyházunk elõtt. Építkezni, de ne azért, hogy erõ -
sebb vagy ki dolgozottabb legyen a struktúránk. Építkezni csak azért, hogy az
enabling, sustaining, nourishing szol gálatát el tudjuk végezni az egyháztagok,
illetve a körülöttünk élõk irányában.”

A szombat reggeli áhítatot ifj. Fabiny Tibor tartot ta a napi ige alapján: „ne
szeressétek a világot!” Az elvilágiasodás, a világ szeretete, a kényelem és a kar-
rier iránti vágyakozás sajnos az egyházi életünk ben is jelentkezik, sõt a világi
gondolkodás kategó riái: „sztárolás”, „futtatás”, „menedzselés” is jel lemzik az
egyház mindennapjait.

Dr. Frenkl Róbert, a konferencia moderátora, a ci vil szféra szerepérõl tar-
tott elõadást, amelyben rámutatott, hogy az 1949-1989 közötti idõszakban tu -
datosan szorították ki a világi vezetõket az egyház életébõl, illetve az állam a
maga embereit helyezte vezetõ egyházi pozícióba. Az 1989-es fordulatra nem
készülhettek fel az egy házak, ezért az elmúlt évtizedet a konfliktu sok jellemzik.
A mai kontextusban is fenn áll a veszély, hogy az egyház ismét függõ ségbe navi -
gálja ma gát. Az egyház célja pedig az, hogy Krisztushoz vezesse az embereket
és a közjót szolgálja. Az elõadás után élénk vita alakult ki arról, hogy igaza
volt-e az elõadónak, amikor azt állította, hogy a kommunizmus alatt az egész
egyház „kollaboráns” volt, vagy pedig különbsé get kell tenni kollabo ránsok és
kompro misszumkeresõk, illetve a szenvedõ hitvallók kö zött.

A délutáni elõadást dr. Sólyom Jenõ tartotta „Az egyház szervezete és szer -
kezete” címen, amelyben „az átlagos magyar evangélikus gyülekezetekrõl áb -
rákkal illusztrált felméréseit mutatta be, amely kitért a lelkészek számára, a
költségvetésre és a lelkészi jövedelmekre is.

Ezután következtek a püspöki üzenetek. Elõször D. Szebik Imre, majd D.
dr. Harmati Béla részérõl. Szebik püspök tizenegy rövid pontban foglalta össze
mondanivalóját, Harmati püspök elõször a hála adás szükségességére hívta fel
a figyelmet, majd a gyülekezetek anyagi helyzetének felmérésére buz dított, az
egyházon belüli problémákat is nevén ne vezte, s végezetül a közös jövõépí -
tésre szólította fel a jelenlevõket. Az üzeneteket ismét élénk beszélge tés követ -
te, az aktuális téma az augsburgi aláírás volt, s ennek kapcsán felvetõdött,
hogy helyes szó használattal élünk-e, amikor a „kiátkozások kölcsö nös vissza-
vonásáról” beszélünk.

Az esti elõadást dr. Reuss András professzor tar totta „Keresztyénség és tár-
sadalom” címen. Érde kes korszakolást állított fel e két közösség kapcsola táról:
1. Észrevétlenség (I-II. század), 2. Feszültség (II-IV. század), 3. Azonosulás (IV-
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XX. század), 4. Elválasztás-elszakadás (XIX-XX. század.) 5. Sod rásban – saját
úton, XXI. század. Összefoglalóan megállapította: „éljünk a társadalomban, de
táplál kozzunk az igazi forrásból, tanuljuk meg a társada lom nyelvét, de te -
gyünk bizonyságot a Jézus Krisz tus Atyjáról”. A kétnapos színvonalas és han -
gulatá ban is igen jól sikerült konferencia a vasárnapi isten tisztelettel ért véget,
amelyen ifj. Hafenscher Károly lelkész szolgált.
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Áldozatkészség új tüzét add nekünk
Vállalni küldetésünk itt és most!
Elhagyatottat, roskadót védjünk,
Árasztva békéd, a csodálatost!

Evangélikus énekeskönyv 470,2

Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet
szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a
Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére.

1Tim 3,13

Az egyház belsõ helyzete és feladata

„Az egyház tagjai ma egy változó, különféle emberi
felfogásokat döntõ érvényûnek feltüntetõ korban
és világban élnek.”
„Az egyház rendjének szabályozása arra való, hogy
a szabadulást keresõ lelkek számára való igehirde-
tés módjait és lehetõségeit minél jobban biztosítsa.”

Imre Lajos





Meditációk, imádságok





Presbiter esküje

Én ...
esküszöm az élõ Istenre,
aki Atya, Fiú, Szentlélek,
egy igaz Isten,
hogy presbiteri tisztségemben
egyházunk törvényes rendjét
elfogadom és megtartom;
gyülekezetünk belsõ békéjét
õrzöm és építem;
ebben egyházi elöljáróimat
készségesen támogatom;
magam is példásan élek,
és tisztségemmel járó feladataimat
legjobb tudásom szerint,
hûségesen végzem el.
Isten engem úgy segéljen.
Ámen.
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Elhívtál

Uram, te engem elhívtál…
A barátaim már napok óta beszélnek arról,
hogy feladatom van és nemes a küldetés.

Tele vagyok kérdésekkel.
Bántanak a régi sebek, amelyeket én okoztam,
felbukkannak szégyenletes pillanatok a múltból,
emlékek tömege cikázik elõttem, 
amikor biztos választ várnak tõlem…

Mutasd meg, merre menjek.
Fogd meg a kezemet, és engedd, hogy
érezzem megelõzõ lépéseidet.
Vizsgálj meg, és ne tûrd el azt, 
ahogy magamat napról napra
alkalmasabbnak tartom…

Adj az utamra társakat, akikkel beszélgethetek.
Adj a gondolataimba üzenetet, amihez igazodhatom.
Adj a döntéshez erõt és szavakat,
hogy ne hamis jövõt lássak magam elõtt,
hanem a Te akaratodat és utadat,
amelyen még akkor is jó járnom, ha keveset
értek és érzek a Te munkádból.

Ne bízzak úgy önmagamban, hogy Tõled
kérdéseimre még feleletet nem kaptam.
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Az elsõ lépések

Ismeretlen számomra ez a szolgálat.
Kicsit bizonytalan is vagyok:
jól tettem, hogy elvállaltam?
Idegenül mozgok benne.
Vagy tekinthetek erre az ismeretlenre úgy,
mint vadonatújra, amit számomra teremtettél?
Amivel meg akarsz ismertetni?
Amire meg akarsz tanítani?
Segíts, hogy olyannak lássam ezt az új szolgálatot, 
mint ami teremtõ kezedbõl épp most,
új ajándékként érkezett hozzám.
Aggódás helyett add nekem az ismerkedés örömét, Uram.
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Mielõtt megszólalok…

Lelkedet kérem
igaz tartalomért
világos fogalmazásért
kapcsolatteremtõ képességért
meggyõzõerõért

végül erõs akaratért,
hogy a Szónak ne csak hallgatói, hanem cselekvõi legyünk.

124



Döntenem kell

Uram, nem látok tisztán.
Tanácsadóim sem értenek egyet egymással.
Végiggondoltam az egyik lehetõséget,
végiggondoltam a másikat.
Próbáltam mérlegelni a következményeket.
Gondoltam emberekre, akiket a döntés érinteni fog.
Az is eszembe jutott, milyen könnyen beszél,
aki csak hozzászól. Tanácsol.
Sõt hallgat, csak hazafelé mondja el véleményét a többieknek.
Uram, nem a legkellemesebb átélni, hogy
a tisztséggel felelõsség jár.
Dönteni kell, s ezt nem ruházhatom át másra. 

Segítségedre van szükségem, Uram.
Irányíts Lelkeddel, az igazság lelkével.
Biztass, hogy te akkor sem hagysz el, ha tévedek.
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Lelkészekért

Jézus Krisztus,
hívd ki a rohanó, versengõ életformából
azokat, akiket lelkészekké tettél egyházadban.
Szabadítsd meg szívüket a világi ambícióktól
tisztítsd meg lelküket méltatlan indulatoktól
készítsd fel õket önfeláldozó életre
töltsd meg õket a hozzád tartozás lelkével
és igazgasd õket igédben és igazságodban.

De küldd õket vissza 
a mindennapi élet problémái és eseményei közé
hogy azonosuljanak azokkal, akikért te meghaltál
hogy tanúskodjanak megtartó erõdrõl

érthetõen és meggyõzõen
és vonzó példái legyenek annak az életformának 
amelyet azért adtál, hogy örömünket leljük benne
és megízleljük azt az életet, amelyet Te is
életnek nevezel.
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Gyülekezeti felügyelõ esküje

Én ...
esküszöm az élõ Istenre,
aki Atya, Fiú, Szentlélek,
egy igaz Isten,
hogy felügyelõi tisztségemben
egyházunk törvényes rendjét
elfogadom és megtartom;
gyülekezetünk belsõ békéjét
õrzöm és építem;
az anyagi javak
helyes kezelését
segítem és ellenõrzöm;
elnöktársamat és munkatársaimat
kötelességük teljesítésében
támogatom;
magam is példásan élek,
és tisztségemmel járó feladataimat
legjobb tudásom szerint,
hûségesen végzem el.
Isten engem úgy segéljen.
Ámen.
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Egymásra bízol bennünket:
Ne maradjunk árván,
Munkáljunk békét, jó ügyet,
Ösvényeden járván.

Evangélikus énekeskönyv 478,4

*

A mai ember és az egyházi szolgálat

„A mai ember helyébe várja az Igét, nem lehet
arra számítani, hogy felkeresi azokat a helyeket,
ahol azt hirdetik, nem keresi az alkalmakat.
Ezért ma egy mozgékony, eleven, modern, az
Isten akaratával megegyezõ, Isten által nyújtott
minden alkalmat megragadó egyházra és
munkára van szükség.”

Imre Lajos
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