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A lelkipásztor lelkisége és lelki élete,
mint a közösség kovásza

avagy
Miért nem kel az egyház tésztája?
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Amit tagadunk, az nem gyógyítható. (Bayer György)

Ecclesia semper reformanda! Az egyházat folyamatosan
reformálni kell! (Pontosabban a benne élő kiválasztottakat.)

Aggasztó példák
A rend hiányának egyik példája, amikor a lelkipásztort,

mint kovászt kiveti a gyülekezet magából (más országbeli
példa):

Három év kezdeti szolgálat után kerül a lelkipásztor a
nagy múltú gyülekezet élére. Szeretettel, lelkesedéssel, be-
csülettel és hittel végzi munkáját. Látogat, igét hirdet, beteget
gondoz, hívogat. Családját is a missziói munkának rendeli alá.
Szereti népét. Az előző lelkipásztor nyugdíjasként ott él.
Alkoholista. Többeket a gyülekezetből az ital szeretetére nevel
életmódjával. Lelkipásztorunk az árokból is összeszedi öreg
szolgatársát. Inti, imádkozik vele. A szövetség vezetése egy
évre eltiltja a nyugdíjas lelkipásztort a szolgálatok végzésétől,
de az év letelte után visszaadja a felhatalmazásokat, bár
életvitelében semmi nem változik. Az öreg szolgatársnak az
sem tetszik, hogy utódja törődik Isten népével. Egyre többeket
megnyer a lelkipásztor munkájának és életének aláakná-
zására, akinek végül 14 év kitartó szolgálat után feleségével
együtt megbetegítve, megalázva kell elhagynia azt a helyet,
ahova nem ők akartak kerülni, hanem hívva lettek. Az iszákos
és uszító idős szolgatárs maradhat, mert nagy rokonsága van.

A tízezer lakosú település egyik polgára így
értetlenkedik: „A reformátusok tisztelik a papjukat, bár
iszik, a baptisták meg elkergetik a prédikátorukat, mert
szent életet él.”

Tanulság: Ha kovász akarsz lenni, akkor tésztába ke-
veredj, de a korpa közé még nem szabad belekeverni magad,
mert ki fog vetni.

A hasonló történetekre és helyzetekre mindig adunk
magyarázatot.

A magyarázatok sokszor nem azonos elveket tükröznek.
Minden eset más és más – érkezik ilyenkor a válasz.

A rend hiányának vannak magyarországi példái is.
Belefáradt a szolgálatba – mondják a tehetetlen, vezetői

eszközöktől megfosztott, státuszában nem támogatott, s ezért
lemondott lelkipásztorra.

Pedig nem a szolgálatba fáradt bele, még csak nem is a
nehéz vagy egyenesen hamis atyafiakba. Akkor mibe fáradt
el? Abba, hogy nem képviselheti az igazságot, s a hamisságtól
kell bocsánatot kérnie, hogy „békességben” válhassanak el
egymástól.

Így sokszor azok is, akiknek a dolga az, hogy Krisztus
ügyét segítsék, hamis vagy sokszor egyértelműen bűnös, sőt
törvénytelen dolgok mellé állnak, s ezáltal a rosszat
táplálják.

Az ártatlanul megbélyegzettekért mindannyiunknak
felelni kell! Nem csak azoknak, akik ezt tették, terjesztették,
de nekünk is, akik ezt engedtük.

Hitelvi vagy erkölcsi okok nem róhatók fel egyiküknek
sem. Bűnük az volt, hogy valamit el akartak érni a gyülekezet
lelki életében, s ezért vétket nem tűrtek, vagy a sorozatos bán-
talmazások közben nem tudtak csöndben és mosolyogva
tovább szolgálni.

A gyülekezet tévesen értelmezett védelme érdekében
általában nem került sor a dolgok tisztázására. Legtöbbször
megállapították, hogy mindenki hibás. A lelkipásztor tanuljon
belőle, a gyülekezetnek viszont nem kell változni. Miért?

Mindig a főnöknek van igaza.
A lelkipásztor főnöke a gyülekezet.
Ezért a gyülekezetnek (annak a személynek, csoportnak)

mindig igaza van.

A főnöknek akkor is igaza van, hogyha:
adót csal;
munkahelyén lop;
szerződést hamisít;
nyerészkedik testvéreken, rokonokon;
feketén dolgoztat, dolgozik;

A gyülekezet tévesen értelmezett
védelme érdekében általában nem
került sor a dolgok tisztázására.
Legtöbbször megállapították, hogy min-
denki hibás. A lelkipásztor tanuljon
belőle, a gyülekezetnek viszont nem
kell változni. Miért?



iszik vagy más szenvedélyt űz;
flörtöl, elítélhető nemi viszonyt tart fenn;
rágalmaz, alaptalanul lejárat.

Egy-két esettől eltekintve a meghátrálásra kényszerülő
lelkipásztorokra utólag sem tud senki hitbeli vagy erkölcsi
vétséget rábizonyítani (miközben ők azokkal küzdenek ered-
ménytelenül), mégis ők vannak elmarasztalva vagy akár meg-
bélyegezve.

A legtöbbször a vád a stílus. Például: kiabált, amikor
már a fél gyülekezet rágalmazta.

Kollegialitás és érdekképviselet hiánya
Sajnos bennünk sincs meg a minimális kollegialitás

ahhoz, hogy legalább ne húzódjunk el ezen társainktól, mintha
leprások lennének.

Magatartásunk azt bizonyítja, hogy többségében mi is
azonosultunk azzal az eretnekséggel, hogy a siker igazolja a
lelkipásztor lelkiségét. Ha bárkik ellene fordultak, az eleve azt
bizonyítja, hogy szolgatársunk rossz lelkiállapotban van.

Sokszor még a kerületi vagy szövetségi vezetők is
eszköztelenek ahhoz, hogy a bizonyítottan házasságtörő,
tolvaj, rágalmazó, adócsaló testvérekkel szemben kiálljanak
szolgatársuk mellett, pontosabban az ige képviseletében jár-
janak el.

A gyülekezet intézményének féltése miatt óriási a
kísértés arra nézve, hogy konfrontációk idején ne a bűntől
szabadítsuk meg a gyülekezetet, hanem helyette kompromisz-
szumot kössünk, függetlenül attól, hogy kinek milyen a hitbe-
li vagy erkölcsi meggyőződése.

Jobban félünk a gyülekezetektől, mint Istentől. (Nem
csoda, hisz tőlük függünk egzisztenciálisan a jelenlegi struk-
túránkban.)

Azt hisszük, hogy Isten azt kéri számon tőlünk, hogy
fenntartottuk-e a gyülekezet működését, ahelyett, hogy
üdvösségre vezettük-e a ránk bízottakat.

A gyülekezet lényege, szerepe
Az egész egyház, konkrétan a gyülekezet azért van,

hogy az egyes hívők számára tanítást, bátorítást és kontrollt
adjon a mindennapok hívőségéhez, a valódi szolgálathoz.

Ám a szolgálat értelmezésének megbocsáthatatlan tév-
tanítását fogadtuk el már hosszú ideje.

Mi ez a tévtanítás? Az, hogy a gyülekezeti, azon belül is
a kultikus szolgálatot és a „békességes” légkört mindenek fölé
emeltük.

Emiatt vannak a munkahelyükön hanyag imaóra
vezetőink, a szomszédjaikat sem ismerő diakónusaink, az
üzleti életben becstelen dicsőítésvezetőink stb.

Nem az életet tanítjuk, és nem azt kérjük számon.
Nehezíti a helyzetet az is, hogy a különféle sikeres misz-

sziós társaságok valódi referenciák nélkül szövetkeznek a
legkülönbözőbb emberekkel. Némely gyülekezetünkben ez is
összeütközés forrása.

A hitben való növekedés és a szentté létel egyetlen és
szétválaszthatatlan tartalom. A lelkipásztor Istentől vett fela-
data ennek a hívő életnek célul tűzése és számonkérése.

Tehát a lelkipásztor, amikor elsődlegesen a gyülekezeti
élet felpezsdítésével akarja a gyülekezethez tartozók lelki
életét fejleszteni, becsapja és félrevezeti a rábízottakat. Ennek
következtében a tagok csupán a gyülekezeti életben való
aktivitásukkal akarják bizonyítani egészséges lelki életüket,
lelki fejlődésüket.

A lelki fejlődés, a lelki erősség kizárólagos mércéjévé a
gyülekezeti aktivitás válik, pedig a gyülekezeti élet az egyénre
nézve önmagában megtévesztő és félrevezető.

A lelkipásztornak sajátos feladata – témánk szempont-
jából – annak bemutatása és tanítása, hogy mi is a lelki élet, az
hogyan fejlődik, milyen eszközök állnak, és milyen eszközök
nem állhatnak rendelkezésre, a fejlődést mi bizonyítja.

Ha ezt nem sikerül karakteresen megtanítani, akkor az ő
életéből azt fogják kiolvasni, hogy a fejlődő lelkiség
bizonyítéka a sok-sok gyülekezeti tevékenység (mivel a
lelkipásztor is azt teszi), valamint a szelíd és békességes
lelkület (mivel a lelkipásztort is erre kényszerítik).

Ekkor pedig lelkileg a saját sírja felé tart a gyülekezet.

A lelkipásztor tehát lelki értelemben nem a közösség
kovásza, hanem a tagok életének kovásza. Ezt bizonyítja az is,
hogy élete némelyekre útmutatásul hat, és követik élet-
példáját, mások viszont nem hatódnak meg tőle.

A lelkipásztor lelki élete – lelkisége nem a gyülekezet
elvont terében mozog, hanem az egyes hívők előtt.

A lelkipásztor a gyülekezet hitbeli közösségének része,
de a struktúrába kívülről érkezik. Éppen ez garantálja (garan-
tálná), hogy kovász maradhasson.

A jelenlegi demokratikus felépítés ezt ellehetetlenítheti,
mely csak akkor működne egészségesen – hogy a lelkipásztor
kovász lehessen –, ha a demokratikus folyamatokban csak a
tiszta hitű és feddhetetlen életű tagok vennének részt.

A baptista közösségek ellentétben a felülről szervezett
egyházakkal (például Katolikus Egyház) alulról szervezett
szövetségekbe rendeződnek. Az egyház tulajdonképpeni
vezetője a hívők közössége (gyülekezet), a hívők választják a
lelkipásztort és a gyülekezet vezetőit. – olvashatjuk a
wikipédián.
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Az egész egyház, konkrétan a
gyülekezet azért van, hogy az egyes
hívők számára tanítást, bátorítást és
kontrollt adjon a mindennapok
hívőségéhez, a valódi szolgálathoz.

Nehezíti a helyzetet az is, hogy a külön-
féle sikeres missziós társaságok valódi
referenciák nélkül szövetkeznek a
legkülönbözőbb emberekkel. Némely
gyülekezetünkben ez is összeütközés
forrása.
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Tapasztalat, hogy erkölcsi kérdésekben a lelkipásztoron
kívül a többi elöljáró ritkán fegyelmez, sőt nem is
kezdeményezi azt.

Miért? A lelkipásztor jön-megy, a gyülekezet marad. Az
elöljárók is maradnak, s nem szeretnék később a jelen konf-
rontáció következményeit viselni.

Az elöljárók sokkal jobban ki vannak téve azon kísértés-
nek, hogy fenntartsák a gyülekezeti élet látszatát, hogy
kerüljék a konfliktusokat, hogy ne oldjanak meg problémákat.
Egyszóval, hogy az embereknek ne a lelkével, hanem a
gyülekezet fenntartásával, a látszattal foglalkozzanak, s a
tagokkal csak akkor és abban az értelemben, ha azok valame-
lyike zavarja a „nyugodt és békességes” gyülekezeti „lelki
életet”.

Néha a lelkipásztorok esélytelen harcot vívnak a
vágyakat kergető testvérekkel, és a nosztalgiára éhező több-
séggel is.

Pedig Dietrich Bonhoeffer így fogalmaz: „Isten gyűlöli
az ábrándozást, mert gőgössé és követelőzővé teszi az embert.
Aki álomképet alkot magának arról, hogy a gyülekezetnek
milyennek kell lennie, az elvárja Istentől, a másik embertől és
önönmagától is, hogy álma valóra váljék… és ami nem a szája
íze szerint történik, az neki kudarc.”

A lelkipásztor menedzser is, de legfőképp pásztor
A lelkipásztor természetesen a gyülekezetnek mint

intézménynek (strukturált közösség) a vezetője is. Felelőssége
az istentiszteletek, a csoportok, a programok, a gazdasági
alapok, a külső kapcsolatok megteremtésére és működtetésére
is kiterjed. De pusztán ezek nem garantálják, nem garantál-
hatják a lelki élet fejlődését, hisz a lelki fejlődés elsősorban
nem ezekben mutatkozik meg, hanem a jellemben és az
életvitelben, amelyek elsősorban a családban, a szomszédok
és a munkatársak előtt ellenőrizhető, ott válik nyilvánvalóvá.

Ezért a lelkipásztornak – mint kovásznak – a hatását is a
családi életben, a szomszédi, szűkebb-tágabb környezeti,
esetenként munkatársi körben lehet felmérni.

A gyülekezet nagy része arra szeretné rávenni
lelkipásztorát, hogy az ne foglalkozzon az ő családi életével,
a szomszédaival és a rokonaival való kapcsolatával, a
munkahelyi forgolódásával, sőt ezekről a lelkipásztornak
nem is kell tudnia.

Ha a gyülekezeti tag rendes és szolgálatkész (értsd:
feladatokat vállal, mozgósítható) a gyülekezetben, akkor higy-
gye el a lelkipásztor és minden testvér, hogy az ő lelki élete
rendben van. Ők olyan szenteket szeretnének, akik csak a
gyülekezet szeme előtt szentek, szerintük csak az számít, ami
a gyülekezetben történik.

Ezt a fertőző tévtanítást minden eszközzel le kell rom-
bolni, mert eddig is óriási károkat okozott a lelki életben!

A lelkipásztor lelki céljait lelki eszközökkel tudja
egyedül elérni. De ehhez mint közösségvezető nem állhat
ingatag talajon.

Tomka Ferenc A szentségi lelkipásztorkodás (Szent
István Társulat, 2006) című könyvében erről így fogalmaz: A
lelkipásztori teológia tárgyát így határoztuk meg: „Az Egyház
életével és önmegvalósításával foglalkozik, amennyiben azt a
kor és a környezet befolyásolja.” Az egyház élete és önmeg-
valósítása elsősorban szentségi létet, szentségi önmegvaló-
sulást jelent. Minden lelkipásztorkodás alapja és kiinduló-
pontja, hogy az egyház szentség: Isten jele és jelenléte.
Mindazok a személyek és eszközök, amelyek a lelkipász-
torkodás „eszközei”, annyiban felelnek meg küldetésüknek,
amennyiben az egyház szentségi küldetésébe kapcsolódnak,
abban részt vesznek.

Mi is az a lelki élet és a lelkiség?
A lelki élet (lat. vita spiritualis): tág értelemben a test

anyaghoz kötött, érzéki örömökkel járó életénél magasabb
rendű, szellemi tevékenységek összessége (gondolkodás,
megismerés, tervezés, alkotás, munka, számadás); szoros
értelemben kegyelmi élet, minden ember legmagasabb rendű
hivatása, tudniillik hogy megismerje, megszeresse és szolgál-
ja az egy, élő és igaz Istent és a megváltó Jézus Krisztust (vö.
Jn 17,3). – A lelki élet kezdete az újjászületés a keresztség a
betegek kenete szentségei által; kibontakozása az imádságban,
a bűnök és víciumok elleni küzdelemben, az isteni erények
(hit, remény, szeretet) és az erkölcsi erények gyakorlásában
történik; a megtérés, a bűnbánat és az állapotbeli kötelességek
hűséges teljesítése útján jut el a tökéletességre. – A lelki élet a
teológia tudományának is tárgya, szaktudományai az aszketi-
ka és a misztika.. (Katolikus lexikon)

Mi a lelkiség, a spiritualitás? A skolasztikus módszer azt
kéri, hogy előbb határozzuk meg azt, amiről beszélni akarunk.
Csak miután meghatároztuk, mi a lelkiség, azután tudjuk
megállapítani, hogy van-e szentírási lelkiség. Még a
lexikonok is küzdenek a lelkiség meghatározásával. Néhányat
idézek a jelenleg legnépszerűbb német lelkiségi lexikonból.

Karl Rahner SJ: „Élet a Lélekből.” (Leben aus dem
Geist) „A hit, remény és a szeretet tudatos és valamennyire
módszeres fejlődése.”

Paul M. Zulehner: „A hit megvalósítása konkrét
életkörülmények között.”

Anton Rotzetter OFMCap: „A vallás gyakorlása, amely
mércéjét a Názáreti Jézus által megnyitott történelemből
veszi.”

Érdemes elolvasni dr. Diós István rövid összefoglaló
cikkének lényeges részét a Magyar Katolikus Lexikonból: „A
lelkiség a tökéletesség elérésének útja, mely korok és kultúrák
eltérő lehetőségei között liturgikus, teológiai és magánáj-
tatossági formákban, irányzatokban mutatkozik meg. Egy-egy
karizmatikus egyéniség, szent nagyon meghatározhatja.
Ebben az értelemben minden vallásnak megvan a maga lel-
kisége, és a római katolikus egyházon belül is sok lelkiség van
(bencés, ferences stb.). – A lelkiségek különbözőségének oka
az Egy Lélektől származó karizmák sokfélesége (vö. 1Kor
12). A lelkiségek az Egyház életének gazdagságát, a hit sok-
féle kibontakozási lehetőségét tanúsítják egy meghatározott
emberi környezetben.”

Az elöljárók sokkal jobban ki vannak
téve azon kísértésnek, hogy fenntartsák
a gyülekezeti élet látszatát, hogy
kerüljék a konfliktusokat, hogy ne old-
janak meg problémákat. 



Minden idézett meghatározás közös vonása, hogy a
Szentlélekre és Jézus Krisztusra hivatkozik, ugyanakkor nyi-
tott az emberi lét és a világ felé. Éppen ezért a német katolikus
teológiai lexikon meghatározása a legtömörebb: „Élet a
Lélekben.” (Leben im Geist). Ez azért is találó, mert a lelkiség
szó a Lélek szóból származik! (vö. spiritualitás – Spiritus)

A spiritualitás fogalma először a francia
katolicizmusban tűnt fel 1900 körül. A vallásos élet, az
aszkézis (gyakorlat) és a misztika (élmény, tapasztalat) tanát
jelentette.

Német nyelvterületen, és ezt követően a magyarban is, a
II. világháború óta jámborság értelemben használták. A 80-as
évek óta profán, világi jelentése is van. Ilyen értelemben,
Josef Sudbrack szerint „a lelkiség ma felfogást, mentalitást is
jelent, amely a valós világot értelmezi”.

A lelkiségben az élet nyilvánul meg. A lelkiség alakja
attól függ, hogy az egyén hogyan köti össze világnézetét és
életcélját saját személyiségével. Egyeseket a szemlélődés
vonz, másokat a szegények szolgálata. Mindenkit közvetlenül
személyesen és egyénileg a Szentlélek sugall. Szoros értelem-
ben véve minden keresztyénnek saját lelkisége van. De mind-
nyájuknak közös vonása, hogy a keresztyén lelkiség minden
formája hittel felel a Jézus Krisztusban nyert kinyilatkoztatás-
ra. (Jakubinyi György Szentírási lelkiség című előadása 2008.
november 17-én a Szent István Társulatnál)

Lelkiség alatt ma tévesen stílust értenek, holott lelki-
ségről ott lehet beszélni, ahol a hit meghatározza az életet,
ahol a hit életvitelt, erkölcsiséget jelent, ahol a hit növekedése
nyilvánvaló. Így ma a lelkiség többnyire bebetonozott
felfogást és életstílust jelent.

Wijngaards atya szerint a szentírási lelkiségnek négy
eleme van:

megtapasztalja Istent (istenélmény),
tanulmányozza, kutatja a Szentírást,
hallgat a Szentlélek sugallatára,
átalakítja életét.
Aki ezt megéli, az éli meg a szentírási lelkiséget.

A gyülekezet spiritualitását, hitéletét a testvérek gyakran
összekeverik a gyülekezet szervezettségével, közösségi meg-
nyilvánulásaival. Ez is bizonyítja, mennyire mélységes
zűrzavar van a fejekben és a szívekben.

A teológiát népünk leértékeli. Annyiban becsüli csak,
amennyiben az gyakorlatias módszert kínál. Ennek
következménye, hogy lelkiség alatt stílust ért.

Egy szolgatárs a lelki színvonalról
A lelki színvonal követelményként érvényesül a tagok

erkölcsi normája tekintetében. Kimondva, kimondatlanul is
minden és mindenki azt szorgalmazza, hogy ezt a jellemzőnek
mondott színvonalat igenis tessék elérni, ugyanakkor ez min-
den lelki nevelődés maximuma is. Általában abban a
környezetben ezen túlra nem látnak. „Ami ezen túl van, az
felesleges és értelmetlen különcködés. Érd el, amit az elődök

célul tűztek elénk, és kész! Minden egyéb csak különcködés.”
– mondják a közösség illetékes és illetéktelenül is szószóló
tagjai.

Megfeszülhet a kívülről jött lelki vezető, ha gyülekezetét
szeretné a régi normák szintjei fölé emelni. A legkevesebb az,
hogy nem értik, és nem értenek vele egyet. Feleslegesnek
tartják az új célokat. És ha ez az „újítás” valaki erkölcsi ma-
gatartását közvetlenül is érinti, például leleplezi, akkor abból
felháborodás, és néha – vérmérséklettől és a megtérés szint-
jétől függően – elutasítás lesz, mely elmehet egészen az aljas
vádaskodásig, csúfolódó megjegyzésektől a rosszindulatú
gyanúsítgatásig. Isten „szent népéből” vagy annak egyik-
másik tagjából ilyenkor előbújik a takargatott és díszesen
öltöztetett démon. Ennek egyik tipikus megnyilvánulása: nem
marad meg saját teológiai látásának ismertetésénél, esetleg
annak érvényesítési szándékánál, hanem támadást indít az
ellen, aki merészelte az ő sokéves, évtizedes erkölcsiségét
megkérdőjelezni.

E vitában nem azonosak az esélyek. Az általam ismert
lelkipásztorok – általában – nem tanulták meg az aljasságot.
Nem tudnak érvelni, nem tudnak zsarolni, rágalmazni,
ügyetlenek a komiszkodásban. A gonoszságra is igyekeznek
szelíden válaszolni, és ha szavuk sértett, még ők kérnek bo-
csánatot. Olyanok, mint a lábtörlő: mindenki beléjük törölheti
a piszkos, sáros lábát. Lehet-e egy gyülekezet lelki szintjét
emelni? A lelkipásztor számára az a legkényelmesebb, és
egyúttal karrierjét is az támogatja, ha nem teszi szóvá a
bűnöket, hanem együtt cimborál gyülekezete vétkeseivel, a
növekvő mértékben jelentkező világiasságot látványos isten-
tiszteleti külcsínnel, sok sztorival és ‘jópofáskodással’ elfedi.
„Ez a jó pásztor! Ilyen kell nekünk! Az ilyen mellett van ‘élet’
a gyülekezetben.”

Lukács Tamás A keresztyén lelkiség szintjei, 2008. június
16. (http://metron-heneka.blogspot.com/)

A lelkipásztor kiszolgáltatottsága,
avagy a lefagyasztott kovász
Hegyi András A szolgálatkezdés kihívásai címmel írt a

Szolgatárs 2009-es 1. és 2. számában. Ő elsősorban a
lelkipásztor lelkületét, jellemét, vagyis a szolgálat szubjektív
elemeit veszi sorba nagy alapossággal. Mindezek mellett vi-
szont ne felejtsük el, hogy van egy objektív tény, amelynek a
megváltoztatása nélkül alig képzelhető el hatékony lelkipász-
torkodás. Ez pedig az egzisztenciális kiszolgáltatottság.

A lelkipásztor beiktatásakor kitől kap felhatalmazást?
Ha csupán a meghívó gyülekezettől,  akkor az teológiailag
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A lelkiség: „Élet a Lélekben.”

A lelkipásztor beiktatásakor kitől kap
felhatalmazást? Ha csupán a meghívó
gyülekezettől,  akkor az teológiailag
önkényes, hiszen a gyülekezet magának
választott tanítót.
Ha a felhatalmazást az egyházvezetés
adja, az a gyülekezetnek nem tetszik,
mert megkérdőjelezi az önállóságát. Itt
egy újabb eretnekség: a független
gyülekezet. 



önkényes, hiszen a gyülekezet magának választott tanítót.
Ha a felhatalmazást az egyházvezetés adja, az a

gyülekezetnek nem tetszik, mert megkérdőjelezi az önál-
lóságát. Itt egy újabb eretnekség: a független gyülekezet. Ez
olyan, mint a független férj, vagy a független gyülekezeti tag.

A szövetség vezetése az egész szövetség felhatalmazásá-
val kell, hogy beiktassa a lelkipásztort!

A Lelkipásztori szolgálati levél szavai ezt meg is adják.
De akkor hol vész el a súlya?

(Istentől kapott elhívásom alapján a tiszta evangéliumot
hirdetem, s ezáltal az embereket az üdvösség útjára vezérlem,
a reám bízottakat a tanítványi szolgálat betöltésére és az élet
minden területén való becsületes helytállásra nevelem.

Mindenkor gondoskodom a gyülekezet rendjébe tartozó
összes istentiszteleti és egyéb szolgálat pontos ellátásáról, a
gyülekezet és az ahhoz tartozó személyek, családok, testi és
lelki betegek pásztori gondozásáról, a már szolgálatban álló
avatott és választott gyülekezeti munkások bátorításáról és
támogatásáról, valamint új szolgálattevők neveléséről és
fölkészítéséről.

Felügyelek a gyülekezet jó rendjére, hitelvi és erkölcsi
tisztaságára, és a Szentírás alapján, valamint a ráépülő
Baptista Hitvallással, a Baptista Egyház Alapszabályával
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzattal összhangban
tevékenykedve irányítom és képviselem a gyülekezetet.)

A szövetségi rendszerre és a gyülekezeti függetlenségre
hivatkozva ma sokan visszaélnek ezekkel az alapelvekkel.

Ugyanis a szövetségi rendszer legfőbb hangoztatói egy-
házunkban ma nem a gyülekezetektől függnek. Sokuknak
saját alapítványa, háttérszervezete, külföldi vagy hazai támo-
gatói köre van. Missziótársaságok, más szervezetek vagy
magánszemélyek támogatják őket, illetve előző, civil állásuk-
ban vagy a lelkipásztori hivatás közben más forrásokból már
megteremtették saját biztonságos egzisztenciájukat. A
gyülekezetplántálókat pedig többnyire más gyülekezetek vagy
nem a plántált gyülekezetben élő magánszemélyek támo-

gatják, emiatt az ő helyzetük témánk szempontjából eltérő.

A gyülekezeti lelkipásztor egzisztenciálisan kiszolgálta-
tott. Nem az egyháztól függ, hanem a gyülekezettől, olykor
egyesektől.

Ki a munkáltatója? Ha a gyülekezete, akkor annak
sosem lesz, nem lehet vezetője. Nem láttunk még olyan
hatékony intézményvezetőt, akinek a fizetését a dolgozói
határozták meg és adták össze. Nálunk azoktól függ a
lelkipásztor teljes egzisztenciájában, akiket vezetnie, taníta-
nia, olykor feddenie kell.

A helyzetből adódóan a gyülekezet könnyen így gondol-
ja: a gyülekezeté az udvar, a szolgálati lakás, a lelkipásztor, de
sokszor a felesége, sőt a gyermekei is. És ennek megfelelően

is viselkedik.
Az egzisztenciális kiszolgáltatottság miatt a lelkipásztor

és a gyülekezet lelkiségének egymásra hatása rossz irányba
tendál: vagy alkalmazkodik a lelkipásztor, hogy élete
Krisztusi elkötelezettsége ne legyen kihívó, vagy egyre inkább
magára marad Krisztusi életével.

Az állandósuló kiszolgáltatottság-érzés összeegyeztet-
hetetlen a vezetői magatartással ugyanazon körön belül.
Hogyan is lehetne a lelkipásztor kovász, ha nincs sem fel-
hatalmazása, sem egzisztenciális biztonsága?! Nem minden
lelkipásztornak élnek a szülei, s ha élnek is, nem mindegyik
tudja hatékonyan segíteni gyermeke vagy veje missziói elhí-

vatását.
A becsületes, az egyház tekintélyére adó lelkipásztorok

pedig nem mennek el az önkormányzathoz vagy helyi
segélyszervezetekhez kuncsorogni anyagi segítségért. Az
önkormányzat természetesnek veszi, hogy az egyház gondos-
kodik a munkásairól.

A lelkipásztor kiszolgáltatottsága túlzott. Íme, néhány
példa rá:

– táppénzre nem jogosult,
– munkanélküli segélyre nem jogosult,
– leszázalékolás kérdéses,
– rokkant nyugdíj kérdéses,
– végkielégítésről még nem hallottunk,
– szolgálati lakás használata szabályozatlan.

Gondoljuk végig azt is, hogy milyen eltérések vannak az
anyagi juttatásokban! Vannak olyan szolgatársaink, akik na-
gyon nehéz szociális körülmények között élnek. Ki képviseli
hatékonyan az ő érdeküket?

A mostani rendszer elősegíti, sőt kiprovokálja, hogy
– a lelkipásztorok riválisak, sőt olykor ellenségesek

legyenek egymással, amennyiben a mögöttük állóknak vannak
kiszolgáltatva;

– a gyülekezetek ne is akarják elfogadni a
lelkipásztorukat vezetőként, hisz könnyen lecserélhetik, sőt,
már lelkipásztor se kelljen némely gyülekezetnek;

– a gyülekezetek ne akarjanak „központi” iránymu-
tatáshoz alkalmazkodni;

– az egyházkerületi és az egyházvezetés ne legyen képes
érdekképviseletként fellépni;

– hogy kialakuljanak a „magáneljárások” (minden
helyzet más, nincsenek ismert elvek és útmutatások), 

– hogy „magánegyházak” alakuljanak ki az egyházon
belül.

Sokszor még a legjobb szándékú elöljárók sem érzékelik
azt, hogy ők a maguk teljes védettségéből sokkal kevesebb
kockázatot vállalnak a testvérek lelkéért, mint lelkipásztoruk.
Nekik általában az imaház épületétől – térben is – független
saját otthonuk van, a gyülekezettől független a munkahelyük,
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... a szövetségi rendszer legfőbb han-
goztatói egyházunkban ma nem a
gyülekezetektől függnek. Sokuknak
saját alapítványa, háttérszervezete,
külföldi vagy hazai támogatói köre van.

Az állandósuló kiszolgáltatottság-érzés
összeegyeztet-hetetlen a vezetői maga-
tartással ugyanazon körön belül. 



az egzisztenciájuk. 
Ha nem választják meg őket elöljárónak, karvezetőnek,

ajtónállónak, akkor sem szűnik meg a munkahelyük, a család-
jukat biztonságban tudhatják, és nem kell elköltözniük.

Miért kap fizetést a lelkipásztor? – avagy
Miért fizeti az illetményt a gyülekezet?
Sokszor mi magunk is úgy gondolkodunk, hogy a

gyülekezet működtetéséért kapja a lelkipásztor az illet-
ményét. Pedig a Biblia szerint nem a közösségért, nem a
szolgáltatásokért fizeti a gyülekezet a lelkipásztorát, hanem
a tanításért. Érdemes újragondolni ezzel kapcsolatban az ige
útmutatását!

Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából
részesítse tanítóját. (Gal 6,6)

Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültet
szőlőt úgy, hogy nem eszik a termésből? Vagy ki az, aki nyájat
legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak emberi módon
mondom-e ezeket, vagy nem ugyanezt mondja-e a törvény is?
Mert Mózes törvényében meg van írva: „A nyomtató ökör
száját ne kösd be.” Vajon az ökörről gondoskodik-e így az
Isten? Nem teljes egészében értünk mondja ezt? Bizony, értünk
íratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és
aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a
termésből. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e
az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Ha mások
részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem
éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy
semmi aka-dályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé.
Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a
szenthelyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül
forgolódnak, az oltárra vitt adományokból részesednek? Így
rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az
evangéliumból éljenek. (1Kor 9,7–14)

A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést
érdemelnek: elsősorban azok, akik az igehirdetésben és a
tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az Írás: „Nyomtató
ökörnek ne kösd be a száját”, és „Méltó a munkás a maga
bérére”. (1Tim 5,17–18)

Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely a
Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt,
azokat add át megbízható embereknek, akik mások
tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a
szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája. Egy harcos sem
elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyer-
je annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig
versenyez is valaki, nem nyer koszorút, ha nem
szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell
először a termésből részesülnie. (2Tim 2,1–6)

A lelkipásztor kettős szerepe – avagy
Győz a látszat fenntartása?
A lelkipásztor elsősorban lelki-vezető: célja a tagok

hitének és életének nevelése.
Másodsorban menedzser: a gyülekezetet, mint

intézményt igazgató-működtető, mint a közösséget szervező.
Ha a két szerep azonos szintre kerül, annak tragikus

következményei vannak.
Még tragikusabb, hogyha a menedzser-szerep óhajtása

erősebb, mint a lelki-vezetőé.

A menedzseri személet sajnálatos győzelmének
bizonyítéka az, hogy a lelki élet színvonalát és növekedését a
következőkben mérjük:

– létszámnövekedés, tanítványozás,
– szervezettség (alakulatok, csoportok, a gyülekezet

mozgatása),
– közösségi aktivizálás (mindenkinek legyen „szolgálata”)
– lelkesült és színes istentiszteletek,
– hatalmi pólusok kiegyenlítése („békességes” légkör),
– az eredményesség (módszertan) szembeállítva az

ismeretekkel (teológia),
– központi kérdés az épület és a gazdálkodás,
– rendezvények és emlékünnepélyek szaporodása,
– hivalkodó menyegzők, családi ünnepek,
– konfliktuskezelés a rend munkálása helyett.

A menedzserség nem jár alapvető konfliktussal, mert
sosem érinti a bűn kérdését, hiszen technológiai feladat.
Ellenben a pásztori funkció állandóan azt követeli, hogy a
testvérek lelkét kell megóvni a bűntől: felhívni a figyelmet a
veszélyre, a bajban pedig közbeavatkozni. 

Az öröm mást jelent szervezőként és más pásztorként. A
menedzser akkor örül, ha jól mennek a dolgok. A pásztor
akkor örül, amikor látja, hogy a rábízottak lelke biztonságban,
jó állapotban van.

A menedzser mindig örülhet, de a pásztor sokat sír. Mert
nem adhatunk hálát azokért, akik bukdácsolnak, akik
langymelegek, akik maguk sem tudják, meg vannak-e váltva.
Nem örülhetünk lelkileg azoknak sem, akik még nem tértek
meg, bár ott vannak a gyülekezetben.

Ne közvetíteni akarjunk, hanem rendet!
Bajnai Gordon mondta a magyar-szlovák vita kapcsán:

Az Uniótól nem azt várjuk, hogy közvetítsen, hogy mod-
eráljon, hanem azt, hogy mondja meg a játékszabályokat, és
azt tartassa be mindenkivel.

Egyházunk is ugyanezt a bűnt gyakorolja: konfliktust akar
kezelni, békítgetni akar, moderálást ajánl fel, mert nem szeretjük
a rendet. Meg kell végre határozni a játékszabályokat!

Összefoglalás
A lelkipásztor akkor lehet Krisztus által testvéri

közösségben a gyülekezetével, ha közös nevezőn vannak a hit,
az erkölcs és az abból fakadó életvitel és lelkiség területén.
Ekkor lehet kovásza a testvéreknek.

Lehet akkor is eredményes lelki vezetője a gyülekezetnek,
ha ez a közös nevező nincs meg vagy hiányos, de csak akkor, ha
a testvérek ezt önmaguk állapota ellenére is akarják.

Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet
magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre,
éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene
veletek lesz. (2Kor 13,11)
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A menedzser mindig örülhet, de a pász-
tor sokat sír. Mert nem adhatunk hálát
azokért, akik bukdácsolnak, akik
langymelegek, akik maguk sem tudják,
meg vannak-e váltva.


