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Ülök a lelkészi hivatalban és nézek ki a 31-es 
főútra nyíló ablakon. Dübörögve mennek el 
autók, kamionok. Néhány diák sétál hazafelé a 
járdán. Újabb percek, órák, napok teltek el az 
íróasztal mögött, szervezéssel, hittanórás készü-
léssel, temetési adatfelvétellel. Immár évek óta. 
Hirtelen rádöbbentem, hogy fáradt vagyok, sőt 
mi több. Kedvetlen. Hivatalnok és rendezvény-
szervező vagyok? Megint itt felejtettem magam 
a hivatalban, miközben a gyülekezet tagjai rám 
várnak, hogy meglátogassam őket? Nem is be-
szélve a családomról. Mi történt? Hogyan vál-
toztassak ezen? – tépelődtem magamban. Imád-
kozz és dolgozz – jutott eszembe. Így is tettem. 
Leírtam, hogy milyen gyülekezetben szeretnék 
élni és igyekeztem megfogalmazni magamnak, 
hogy ezért mit tehetek. 

De hogy is jutottam idáig? Missziói lelkészi 
megbízatást kaptam 2005-ben, fiatal lelkipász-
torként beosztott lelkészi szolgálat után. Az új 
szolgálati hely egy Budapest vonzáskörzetében 
lévő kisváros és a hozzá tartozó két falu volt. 
Az itteni református gyülekezeteket kellett új-
jáépíteni. Mindhárom településen kisebbségi 
helyzetben voltak a reformátusok, a kisvárosban 
odaköltözésünk idején fejeződött be az új temp-
lom, parókia és közösségi termek építése. Tucat-
nyi idős, egy kisgyermek és alig néhány fiatal 
felnőtt alkotta az első időkben a gyülekezetet. 
Az építkezés ideje alatt környékbeli lelkipászto-
rok látták el az igehirdetési és egyéb szolgálato-
kat. Újraépíteni a gyülekezetet esetünkben any-
nyit tett, hogy közösséget kellet teremtenünk. 
Tizenhárom év után új utakra léptünk és egy 
virágzó, életteli gyülekezetet hagytunk az utó-
dunkra, aki immár nem missziói, hanem anya-
egyházközség lelkipásztora lesz, hívő presbitéri-
ummal, sok önálló csoporttal és szolgálattal. 

Feleségemmel, aki rengeteget tett azért, 
hogy idáig eljussunk, úgy fogalmaztuk meg, 
hogy jelen szeretnénk lenni a gyülekezetünk-
ben, a településeken is. Jelen lenni számunkra 
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azt jelentette, hogy elérhetőek, megközelíthetőek és megismerhetőek vagyunk keresz-
tyénként, családként, egyénként.

Odakerülésünk előtt sokat tépelődtünk, imádkoztunk, ábrándoztunk és gondol-
koztunk. A valóság sok esetben felülírta ezeket a terveket, megszüntette a félelmeket, 
rávilágított hiányosságokra, új utakat mutatott. A kegyelemnek köszönhetően ébred-
tem rá az előbbiekben leírt állapotra és helyzetre. Ekkortól kezdtem tudatosabban és 
többet imádkozva azon gondolkozni, hogy miért vagyok ott abban a gyülekezetben, 
újraalkotva és újragondolva a lelkészi szolgálatomat. Így jött létre először egy magam 
számára megfogalmazott vízió arról az előbb említett, élhető gyülekezetről. Ez az ele-
inte személyes vallomás bővült az évek során gyülekezeti jövőkép dokumentummá, 
amely a presbitériummal és a munkatársi közösséggel sokszor átbeszélt, átimádko-
zott, vitatkozott és viszonyítási pontként is definiálható. A közösségépítés a hinni, 
élni, tanítani gondolatai köré csoportosult a missziói parancs alapján. 

Hinni, tanítani, élni.

E három kulcsfogalom vezetett a közösségépítésben, ami egyúttal gyülekezetépítés is 
volt. Ezt az alábbiak szerint foglalom össze:

1. Gyülekezet megismerése

Időt kell adni egymásnak – ez az egyik fontos tapasztalat, amit újonnan gyülekezet-
be került lelkipásztorként megtanultam. Hiszen bármennyire is fontos a vízió, en-
nél fontosabbak a ránk bízott emberek, e gyülekezet jelenlegi és leendő tagjai.  Időt 
adni a gyülekezetnek és a lelki vezetőnek, hogy egymásra hangolódjanak, értem 
ezalatt azt, hogy a bibliai, teológia, emocionális indíttatások mind egyértelműek 
lehessenek. Ez nem halogatást, a vélemény kozmetikázását jelenti. Sokkal inkább 
azt, hogy mindent, amit teszek a gyülekezet és a közösség építéséért, azt 1) a másik 
emberért, vagyis az ő lelki-szellemi fejlődéséért, hitbeli erősödéséért; 2) a szent és 
tökéletes Isten színe előtt teszem. Amiről itt szó van az az „összeérés”, amikor a 
gyülekezet az „én gyülekezetemmé” válik. Nem a birtokommá, hanem az életem 
szerves, mindennapi részévé. Érdemes a szociológiai adatokat is segítségül hívni, 
valamint figyelembe venni tervezés, kivitelezés során.  Mire ad lehetőséget a tele-
pülés, mire nem? Ezeket a kérdéseket később tárgyalni fogjuk. Nyilvánvaló, hogy 
a személyes kapcsolatok kiépítése kulcsfontosságú, mind a lelkész és gyülekezeti 
tagok között, mind a gyülekezet tagjai között. Mi a helyzet akkor, ha a gyülekezet 
közelében, mondjuk így „holdudvarában” többen megtalálhatóak olyanok, akik 
csak valamilyen szintű személyes kötődéssel, de nem hitbeli elkötelezettséggel ren-
delkeznek? Miféle közösségépítés lehetséges ilyenkor? Ahogy Baranyay Csaba meg-
fogalmazza: „Már az elején elmulaszthatatlan, hogy feltegyük a kérdést: mi a célom 
ezzel vagy azzal az ötlettel? A gyülekezetnek mely rétegét szeretném erősíteni egy 
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új csoport létrehívásával vagy egy új program szervezésével?”1 Ezekre a kérdésekre 
igyekeztünk válaszolni az évek során. 

2. Közös látás

Közösség nem épülhet fel anélkül, hogy az alapok ne lennének tisztázva és megerősítve. 
Egyértelmű, hogy a „szentek közössége”2 bonhoefferi gondolat – azaz, hogy Krisztus a 
mindent meghatározó közép- és viszonyítási pont a közösségünket illetően – mind a 
mai napig érvényes, de ezt ugyanúgy tisztázni kell az adott gyülekezet számára, mint a 
lelkész számára. Tisztázni kell, hogy miért van ott a lelkész, miért van ott a presbiter és a 
gyülekezeti munkatárs és a gyülekezeti tag; kinek mi a feladata a gyülekezet egészében? 
Közösség nem csak akkor alakulhat ki, ha közös cél tart össze, hanem akkor is, ha a kö-
zösséggé válásban mindenki számon van tartva.  Biblikus alapon, de nagyvonalú szere-
tettel kell megmutatni a Szentírás alapján, hogy a páli tanítás a test egészéről és a tagok 
sokféleségéről az 1Kor 12,12-27-ben olvasottak szerint ránk itt és most is érvényes. 
„Nagyvonalú szeretet” kifejezés alatt pedig azt értem, hogy türelemmel és szeretettel 
vezessük rá a presbitériumot, jelenlegi és leendő gyülekezeti munkatársakat, valamint 
az „egyszerű” gyülekezeti tagokat, hogy ők is ugyanannak a feladatnak megbízottjai, 
de saját karakterüknek megfelelően, hiszen „…Isten kegyelmi ajándékainak a felis-
merése minden gyülekezet elsődleges feladata.”3 Minden közösségi programot ennek 
kell  alárendelni, legyen szó akár közös munkáról a templomkertben illetve bibliatanul-
mányozásról, vagy jótékonysági koncertről. Sokféle módon lehetőséget kell adni arra, 
hogy megerősödjünk elhivatásunkban, kipróbáljuk magunkat abban, hogyan tudunk 
bizonyságtevők lenni. Jean Vanier gondolatai szerint, a közösségünk élő test, a valahová 
tartozás, valamint gyógyulás és még oly sok minden más helye.4 Ritkán hangoztatott, 
de nem elhanyagolható szempont a gyülekezeten belüli belmissziós célú és funkciójú 
alkalmakat tekintve az „otthonteremtés”. Ez számomra azt jelentette és jelenti, hogy 
az egyik cél az, hogy a gyülekezeti tag otthonosan érezhesse magát az alkalmakon, az 
épületekben, közösségi célú helyiségekben. Nem csak és feltétlenül komfortosságot, 
hanem biztonságérzetet kell kiépíteni a közösség tagjaiban, hogy majd képesek és haj-
landóak legyenek a szolgáló közösség tagjává válni. Erre csak akkor lesz hajlandó és 
képes valaki, ha sajátjának érzi a gyülekezetet. Gyülekezeti közösségépítés a számok és a 
látványos eredmények csapdája is lehet. Hiszen kérdéses, hogyan kivitelezhető a közös-
ségépítés egy olyan környezetben, ahol nem ideálisak a feltételek, például egy elöregedő 
gyülekezetben? Megfeleltethető-e a közösségépítés a gyülekezeti tagok megtartásával, 
lelki-hitbeli megerősítésével, megerősödésével? Emellett csak utalnék a látható és lát-

1  Szabó Lajos (szerk.): A Közösségépítő lelkész, Budapest, Luther Kiadó, 2010, 222.
2  Bonhoeffer, Dietrich: Szentek közössége, Budapest, Harmat, 1997.
3  Bütösi János: Gyülekezetépítés ma - Kennon L. Callahan: az eredményes egyház tizenkét kulcsa című 

műve alapján. Szerk. és magyarországi vonatkozású jegyzetekkel ellátta: Gaál Sándor, Debrecen, 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem, 2004, 10. 

4  Vanier, Jean: A közösség, Budapest, Vigília, 1995, 30–76.
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hatatlan egyházzal kapcsolatos sokféle véleményre. Jelen hivatkozott példánál el kellett 
döntenem, hogy szervezzek-e újnak mondható alkalmakat a maroknyi idős templom-
bajárónak, vagy igyekezzem a vasárnapi istentiszteletet követő (sütemény melletti) kö-
zös beszélgetéseket olyan hangulatúvá és minőségűvé tenni, ami élményszámba is megy 
és lelki hasznot is jelent. Miféle közösségre juthat a gyermekkorától templomba járó, 
maga módján vallását megtartó, idős egyháztag és a közösségre éppen rátaláló, hittel is-
merkedő fiatal felnőtt anyuka?  Hívő és hittel ismerkedő, maga módján vallásos embe-
rek találkozása lett az istentisztelet, illetve az azt követő „sütivasárnap” (havonta egyszer 
az istentiszteleti közösség a templomtérben közös étkezéssel és kávézással folytatódott). 
A látható gyülekezet lelki és hitbeli sokszínűsége öröm volt mindig is számomra, de a 
cél, hogy a templomba járók ne csak a látható közösségben érezzék jól magukat, hanem 
megtérés és elköteleződés révén a láthatatlan egyház élő tagjaivá legyenek. 

3. Nagykorú hitre hívás és nevelés

Ez is célunk volt kezdettől fogva. Közös beszélgetések során mondhattuk el, hogy szá-
munkra ez mit jelent, az egymás iránti bizalom, tisztelet kimutatásával és az Istennek 
történő engedelmesség révén. Önálló vélemény megkérdezésével, együtt gondolko-
dáshoz való következetes ragaszkodással kiscsoportos bibliatanulmányozás formálta 
a közösségünket. Erről ír többek között Csiha Kálmán is, amikor egyházszervezeti 
kérdéseket és a presbiterek lelki arcának formálását tárgyalja.5 Többek között „Refor-
mátusnak lenni jó” szlogennel tartottunk egyháztörténeti és dogmatikai tanulmány-
sorozatot, illetve volt egy olyan időszak is, amikor a csütörtöki bibliaórán a vasárnapi 
igehirdetés addigra elkészült vázlatáról beszélgettünk. Eltartott egy ideig, amíg ezt a 
hozzáállást elfogadta a gyülekezet egy része, de belőlük alakult ki a munkatársi kör, 
majd a presbitérium egy része is. Megbízom Benned, hiszen Rád bíztam ezt a felada-
tot – nem könnyű kimondani, sem meghallani ezt. Mindezt pedig az „erővel történő 
észszerű gazdálkodás”6 jegyében érdemes végiggondolnunk. 

4. Alapvető gyülekezeti életfunkciók a közösségépítésben

Ez a kifejezés magában foglalja úgy az istentiszteleti szolgálatokat, mint a hétközna-
pi alkalmak során végzett szolgálatokat. Istentiszteleten igaz, hogy „A lényeg nem 
mi vagyunk.”7.  Érdekeltté tenni a gyülekezet tagjait az istentisztelet liturgiájában 
kezdettől fogva cél volt, és hosszú idő után sikerült is, hiszen egyre többen vállal-

5  Csiha Kálmán: Gyülekezetépítés, Kolozsvár, Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóköz-
pontjának Nyomdája, 2003, 28–29.

6  Szabó: i. m., 223.: „A gyülekezetépítésben a másik fontos alappillér az erővel való észszerű gazdál-
kodás. Éppen ezért fontos elgondolkozni a sokszor előkerülő témán is, hogy mit adhat át a lelkész a 
gyülekezeti önkénteseknek, és mit kell neki magának végeznie…”

7  Rick Warren Céltudatos Élet című könyvének meglehetősen mellbevágó kezdő mondata ez. Warren, 
Rick: Céltudatos élet, Budapest, Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány, 2005, 15.
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ták a lekció felolvasását, az imádság elmondását, a hirdetéseket pedig az illetékesek 
mondták el. A lényeg nem én, mint hívő ember vagyok, vagy éppen mi, mint hívő 
közösség vagyunk, hanem a Szentháromság Isten, akit egyként dicsőítünk, akihez 
egyként fohászkodunk. Ez a közös szolgálat és hozzáállás adja azt az élményt és fel-
ismerést, ami közösséggé is formálhat.  A rétegalkalmak nagy szerepet játszhatnak a 
közösség kialakulásában, de tapasztalatunk szerint nagyon nehéz odáig eljutni, hogy 
az emberek ne csak egy bizonyos alkalmon vegyenek részt igényeik, szükségleteik 
szerint, hanem a lelki alkalmakon is. Gondolom sok Olvasónak ismerős az a helyzet, 
amikor például a Baba-Mama Klub-ra egyébként nagy lelkesedéssel járók nem jön-
nek el az istentiszteletre. Hogyan lehet érdekeltté tenni azokat, akik efféle „fogyasztói 
szemlélettel” kapcsolódnak a gyülekezethez, hogy elkötelezett egyháztagok legyenek?  
A település hirdetési felületként és befogadó környezetként is értelmezhető, amikor 
a gyülekezet, mint egy vallásos közösség jeleníti meg értékeit, jellegzetességeit. Több 
rendezvényen is a gyülekezet egy-egy csoportja jelent meg szolgálóként, aminek meg-
volt a maga visszacsatolása a gyülekezet saját életébe, tanuláság, jó tapasztalat, beszél-
getések, újonnan kialakuló barátságok formájában. 

5. Lehetőségek és realitások: mit bír el a gyülekezet szellemileg, illetve mit akar elérni?

Nyilvánvaló, hogy a lehetőségek településenként és gyülekezetként eltérőek lehet-
nek. Természetesen egyre több programtípus és rendezvény közül választhatunk. A 
gyülekezet „én-képe”, a közösség kisugárzása mind definiálható és mind mérhető 
véleményem szerint. Éppen emiatt józanul, de reménységgel kell és érdemes „kita-
lálni” a gyülekezetet a folyamatos megújulás és a kiindulóponthoz való visszatérés 
jegyében. Rétegalkalmak, eseti rendezvények állandó pezsgése helyett igyekeztünk 
gyülekezeti szolgálatunk ideje alatt a mennyiség – minőség kapcsolatán dolgozni. 
Meg kell látnunk, lelkileg-szellemileg meddig lehet egy gyülekezetet építeni, fejlesz-
teni. A közösségi érzés, az együvé tartozás, a személyes kapcsolatok gazdagodása min-
dennapi feladat és ajándék, aminél az előbb említett limit nem meghatározható. Saját 
ötleteink megerősítéseként fedeztük fel Ed Young – Andy Stanley szerzőpáros a kö-
zösségépítésről a „Can we do that? 24 innovative practices that will change he way you 
do church” című könyvében az úgynevezett „köszöntő szolgálat” -ról, a kiscsoportok 
funkciójáról és a gyermekmunkáról olvasható részeit.8

6. Integrálás - vagy néha inkább internálás?

Az Isten országába való hívogatás helyett néha elkeseredett, haragos, manipulatív 
számonkérés hangzik el, amikor arról panaszkodunk, hogy miért nem járnak az em-
berek templomba, gyülekezetbe? Tudjuk-e, hogy hova hívjuk az újakat, mire hívjuk 
a már bent lévőket? Újra csak a közös látás fontosságára hivatkozhatok, illetve arra, 

8  Stanley, Andrew – Young, C. Edward: Can we do that? Louisiana, Howard Publishing Co. Inc., 
2002, 47–95.
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hogy lelkipásztor kollégáimnak és a presbiter testvéreknek érdemes feltenni a kérdést: 
vajon, ha engem hívnának ebbe a gyülekezetbe, szívesen jönnék-e? A lelki vezetőknek 
önvizsgálat során fel kell tenni a kérdést, hogy saját vízióm erről a gyülekezetről és a 
gyülekezetről, mint közösségről életképes-e, sőt mi több hívogató-e? 

7. Gyülekezeti dress code

Hol, milyen rendszerességgel és milyen tartalommal jelenik meg a gyülekezet? Mit 
közöl önmagáról az újságokban, hirdetőtáblán, szórólapokon, interneten? Miközben 
kortársaink folyamatos információs túlterhelés alatt élnek, nekünk talán az eddigiek-
nél jobban érdemes átgondolni a hogyan és mit kérdéseit. Érdemes-e kiadni egy gyü-
lekezeti kiadványt, csupán azért, hogy ott porosodjon a maradék több száz példány 
az egyik asztalon? Párhuzamosan jelen lenni a digitális és a nyomtatott kiadványok 
terén működőképes formula lehet. Blog, közösségi portálokon bejegyzések, weboldal 
és nyomtatott kiadvány rengeteg energiát igényel, de mindenképpen megtérül, ha ró-
lunk, de nem belterjesen csak nekünk szól. Ehhez szintén tudnunk kell, mit akarunk 
üzenni és mit kínálunk az utánunk érdeklődőknek.

Remélem, hogy e sorok elolvasása után Tisztelt Olvasómnak is támadnak új felis-
merései, gondolatai, vagy megerősítést nyer eddigi szolgálatát illetően. Összefoglalás-
ként hálásan köszönöm a Nagykáta-Tápióvidéki (Missziói) Református Egyházköz-
ségnek, hogy lelkészük lehettem 13 évig. Büszke vagyok Rátok és kiváltságként éltem 
meg ezt az időszakot. Köszönöm Feleségemnek a hitet, reményt, szeretet és a példaa-
dást. Gyermekeimnek, hogy szerettek, amikor otthon voltam velük, nekik. Minden 
az egyedül szent Istennek köszönhető, Aki bőségesen megajándékozott örömmel és 
tapasztalatokkal. Remélem, hogy e sorok elolvasása után Tisztelt Olvasómnak is tá-
madnak új felismerései, gondolatai, vagy megerősítést nyer eddigi szolgálatát illetően. 

Abstract

Building a Community

I am sitting in the church office and looking out through the window. Outside kids 
are going home after school and a lot of vehicles are passing by. Noise, pollution, 
voices over the route 31 to Budapest. Another minute, hour, day behind the desk 
with organizing the everyday living, long list of to do tasks. I had a feeling it is like 
to be half hearted with some sadness, angry. Suddenly I realize, I am not in the right 
mood, I lost my motivation.  Am I a program coordinator or a clerk? Some years 
ago, I was a young pastor and now? I lost myself here in the church office while …
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