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A pásztor és a vezérkosok

Elhívásunk

Amikor elhívást kaptunk a lelkészi hivatás vállalására,

valószínűleg egyikünk sem gondolt a majdani szolgálati évek

alatt előforduló súrlódásokra, feszültségekre, nehéz napokra

(hónapokra, évekre), amelyek a leendő gyülekezetünk vezető

tagjaival való kapcsolatunk „hozománya” lesz.

A gondviselés munkája ez a „hiányos látás”, mert ki

indulna neki a nagy útnak, ha mindezeket előre látná? Persze,

felvetődhet az a kérdés is: kell-e ennek így lennie? Vagyis

elengedhetetlen tartozéka a lelkipásztor és a gyülekezeti

vezetők közös munkájának a sajnos közhelyszerűen ismert,

tapasztalt érdekellentét, ellenmozgás? Lehet, hogy beteges és

helytelen gondolkodásra vall ebből a „sarokból” kiindulni a

téma megtárgyalásában – de egyszer valaki azt mondta: „Mert

a szív teljességéből szól a száj” (Károli – Mt 12,34). Nem egy

megkeseredett pásztor szavai következnek, sőt! Isten

kegyelméből olyan lelki alapállásom van, amely illő mértékig

kész a kompromisszumra, és az utolsó lehetséges pillanatig

kerüli a konfliktust. Ebből eredően a (viszonylag) rövid

lelkészi pályafutásom mindmáig hiányt szenved a „gyülekezet-

rengető” eseményekben. És valószínűleg meg is marad ebben

az állapotában. Gondolom, sokat nyom a latban az a tény,

hogy pásztorságomnál valamennyivel hosszabb ideig voltam a

szószék túlsó oldalán is mint vezetőségi (vagy ahogy

Erdélyben mondják: „bizottsági”) tag. Ezért némi empátiával

rendelkezem ez ügyben.

A mai előadásom célja azonban nem kritikus elemzése

mindannak, ami rossz, fáj és elválaszt, hanem annak keresése,

hogyan lehet egészséges a kapcsolat – jelen esetben – vezető

és vezetettek, pásztor és vezetőségi tagok között.

E néhány személyes megjegyzés után az előadás lénye-

gi részét szeretném megfogalmazni. Ez a „vezetés, hatalom”,

illetve a „konfliktusok kezelése” problémakörnek, különböző

írók által megfogalmazott gondolatoknak a panorámája kíván

lenni. Halljuk, mit mondanak a nagyok, vagy mit mondanak a

nagyokról!

Elsőként dr. Somogyi Imrét idézem a Győri Kornél

testvér által 1989-ben sajtó alá rendezett „Kié a hatalom a

gyülekezetben?” című füzetecskéből. Az öt pontban megfo-

galmazott érvelések elsőként a „Helyes személyi viszonyok

kialakulásá”-ról szólnak. Az egykori egyházelnök és Nap

utcai prédikátor megállapítja: 

„Az Isten iránti helyes viszonyunkra épül az egymáshoz

való viszonyunk. Ha Istennel gyermeki viszonyban vagyunk,

ebből következik, hogy egymással testvéri viszonyban állunk.

És amint az Istennel szemben való gyermeki viszonyunk

jellemzője az engedelmesség, úgy a testvéri viszonynak

ismertetőjele a szeretet. E szeretetnek szívünkben való felger-

jesztésére és a mindennapi életben való gyakorlására elenged-

hetetlenül szükség van, mert ha egymást nem szeretjük, akkor

nincsen bennünk az Isten Lelke – aki a szeretet Lelke –, és ha

az Isten Lelke nincsen bennünk, akkor Isten gyermekei sem

vagyunk. (…) 

A fenti kettős viszony határozza meg azután a pásztor

viszonyát a nyájhoz, és a nyáj viszonyát a pásztorhoz, továbbá

a lelkipásztor viszonyát a többi presbiterekhez, diakónu-

sokhoz, az elöljárókhoz, és viszont. (...) Csakis ezeknek a

személyes viszonyoknak helyes kialakulása teheti lehetővé a

harmonikus gyülekezeti élet kialakulását. A legszigorúbb

önvizsgálat mellett ki kell fejlődnie minden tagban a kölcsönös

ellenőrzés szellemének, de az utóbbi sohasem nélkülözheti az

előbbit. Szem előtt kellene tartania minden gyülekezeti tagnak

azt, hogy nemcsak egymás ellenőrzésére, hanem egymás

támogatására is hivatva vagyunk.”

És most a záró, ötödik fejezetből következzen két

vaskosabb idézet, melynek címe „A hatalom helyes gyakor-

lása:

A tekintély bizonyos mértékben hatalmat is jelent – ha

nem is a szó szoros értelmében –, amikor vezetésről és

irányításról van szó. De amint vissza lehet élni a demokráciá-

val, éppúgy vissza lehet élni a hatalommal is. Ezért a Krisztus

gyülekezetében a hatalom gyakorlása szintén a teokratikus

kormányzás elvén működik: hatalom, de nem uralkodással,

hanem szolgálattal: »Aki a legnagyobb közöttetek, olyan

legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki

szolgál.« (Lk 22,26)

A tekintély hatalmával felruházott vezetők sohasem

téveszthetik szem elől, hogy ők pásztorai, és nem uralkodói a

gyülekezetnek, mert bár hatalmat kaptak az Úrtól, de nem

rombolásra, hanem építésre. Pál apostol felismerte a szol-

gálatban rejlő áldások értékét, amikor magát »mindenki

szolgájává« tette. Minél többet szolgál valaki, annál hatal-

masabb!

Minden gyülekezet vezetőinek meg kell küzdeniük azzal

a tapasztalattal, hogy a gyülekezet rendjének és békességének

megóvása, valamint biztosítása céljából foganatosított

intézkedéseiket egyesek félreértik. Megtörténik, hogy néme-

lyek valami rejtett szándékot vélnek felfedezni a vezetők ma-

gatartásában, amiért aztán gátló véleményeket hangoztatva

elképzeléseink érvényesülését vagy részben, vagy egészen

lehetetlenné teszik. Ezért a vezető minden intézkedése juttassa

világosan kifejezésre az intézkedések célját: a gyülekezet

egyetemes érdekét! (...)
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Korlátlan hatalmat a gyülekezet kormányzásában senki

sem gyakorolhat. Aki ilyen hatalomra tör, az egyet jelent a bib-

liai alapelvek elvetésével. Az efféle hatalomhoz sem szolgálhat

jogcímül semmiféle tisztség, sem az életkor, sem a missziói

munkában eltöltött évek száma. Nem gyakorolhat ilyen hatal-

mat az sem, aki valamely gyülekezetnek »első zsengéje«, vagy

alapítója, mert ha ezt tenné, akkor Isten kegyelmét a maga

érdemével semmissé tenné.

A gyülekezet lelkipásztorának bölcsességére vall, ha

mind a tekintélyt, mind a vele járó hatalmat megosztja

diakónus- és presbitertársaival. A hatalom megosztása egyben

a munka megosztását is jelenti, és ez nemcsak a munkában

való együttműködést s a vele kapcsolatos felelősséget, hanem

a munka állandó folyamatát is biztosítja. Az

együttműködésben a harmónia még teljesebb lesz, ha a

gyülekezet lelkipásztora a számára szükséges támogatást és

segítséget – kérés nélkül is – elsősorban presbiter- és

diakónustársaitól mint szolgatársaitól nyeri.

Ha a pásztor a nyájra és a nyáj a pásztorra úgy tekint,

mint Krisztus tulajdonára, akkor megvalósul a gyülekezetben

Isten dicsőségére ez a gyönyörű jelszó: »Egy mindenkiért,

mindenki egyért.« 

A kölcsönösen megosztott bizalom és munka tehát

meghozza gyümölcsét – állapítja meg dr. Somogyi Imre. 

Más kor, más régió – de hasonló gondolatok. Gene Getz

Építse egyik a másikat című könyvének megállapításait a

Galata 6,2-re alapozza: „Egymás terhét hordozzátok”. Egy

verssel korábban a lelki emberek „szelíd lélekkel” való

helyreigazító feladatáról ír Pál. Képzeljük el ezt egy

vezetőségi megbeszélésen, olyan szituációban, amikor egy

téves gondolatot, következtetést kell helyére tennie a

lelkipásztornak. Az egészséges kapcsolat megőrzése

érdekében a szerző azt ajánlja: fogadjuk el az apostol aján-

latát. Vagyis: „Pál világosan beszélt. (...) Nincs más választá-

sunk, ha Isten akarata szerint akarunk járni. Útba kell

igazítani a hívőt” (például egy presbitert).

Ezután Getz könyvének rövid fejezetcímei segítségével

– némi kommentárral kiegészítve –  tekintsük át: hogyan se-

gíthet egymásnak két hívő, adott esetben a lelkész/vezetőségi

tag felállásban:

A helyreigazítás a lelki keresztyének feladata – lelkész

esetében szó sem lehet másféle lelkületről.

A helyreigazítás nem csak egyes hívők feladata – de

különösen azoké, akik felelősséget viselnek.

A helyreigazítást őszinte alázattal kell végezni –

egyébként puszta kifakadás lesz belőle.

A helyreigazítást óvatosan kell tennünk – sok kényes

feladat van – ez a legkényesebb.

A helyreigazítást sok imádsággal kell végezni – mielőtt

egyszer intesz, háromszor imádkozz!

Tény, hogy a vezetőségi tanácskozások a konfliktusok

létrejöttének melegágyai. Szűk körben, esetleg a többség

bátorító jelenlétével a háta mögött könnyebben és bátrabban

nyilatkozik meg a gyülekezetvezető, gondnok vagy egyszerű

tag. A tanácskozások imával történő megkezdése vélhetően

annyira magától értetődő, hogy nem is érdemel szót. De azt

ajánlom – amit mi is gyakoroltunk egyik előző állomáshelye-

men –, hogy a vezetőségi tanácskozás végén a kézfogást

testvéri csókkal erősítsük meg! Ezt már nehéz „megjátszani”.

A cél pedig az volt mindig is, hogy soha ne távozzunk egymás

ellen terhelt szívvel. 

A népszerű, sőt sztáríró Rick Warren híres könyvében, a

Céltudatos gyülekezet címűben, a 3. fejezetben egy fiktív

tanácskozás forgatókönyvét írja le. Steve Johnson összehívja a

vezetőséget szokásos havi tanácskozásra. Steve aggódik,

hogyan alakulnak majd a dolgok. Ezzel szemben Hűséges

Ben, aki 26 éve presbiter, megállapítja: „Ezzel az üggyel

hamar végezhetünk”. Újító Bob viszont a gyors végzéssel nem

ért egyet: „Az idők megváltoztak, át kell értékelnünk mindent,

amit csak teszünk” – véli. „Igen, de...” – folytatja Ben a maga

álláspontját – és a következő két órában sorra érkeznek a

javaslatok: Tevékeny Karen és Férfias John saját élettapaszta-

latuk és látásuk alapján  szólnak hozzá. „Igen ám, de meny-

nyibe fog ez kerülni?” – hajtogatta minden javaslat után

Zsugori Jerry. Mikor már nagyon szikrázni kezdett a levegő,

végül megszólalt Bölcs Clark. „Ő volt az a személy, akinek a

hangjára ezen a ponton mindnyájan vártak – írja Rick Warren.

– Amikor az ilyen megbeszéléseken kezdtek a dolgok

összezavarodni, általában ő volt az, aki tartott egy rövid

beszédet, melynek következtében a legtöbben megszavazták a

javaslatát. Nem mintha az ő gondolatai jobbak lettek volna,

(...) mégis határozott személyiségéből fakadóan az adott

helyzetben ésszerűnek tűnt, amit mondott.”

„Mi a baj ezzel a forgatókönyvvel? – kérdezi Warren.

Ebben a gyülekezetben sokféle vezérlőerő küzd egymással az

érvényre jutásért. Ez konfliktushoz vezet.”

Bár a „Céltudatos gyülekezet” – címéből könnyen

kideríthető módon – a gyülekezetről szól, témánk, a

„Pásztorok és vezérkosok” is nyer ebből a megállapításból.

Néha a nyugodt, békés, megfontolt szó, ha nem is okosabb a

többinél, de többet ér, mert „partra vezet”. 

Spurgeon egyik életrajzírója, Luisa Öhler már nem fik-

tív tanácskozásról emlékezik meg: 

„1887 őszén volt a Baptista Unió évi közgyűlése, de a

vezető emberek óvakodtak attól, hogy a vitás kérdést tár-

gyalják. Ha voltak is reája célzások, úgy azoktól, akik szerint

minden jól megy, mint azoktól, akik Spurgeonnel együtt a

hitetlenség fenyegető betörését látták az egyházba; mégis az

egység megőrzésének a vágya erősebb volt, mint az a kíván-

ság, hogy tisztán lássanak, és szétválasszák, ami össze nem

tartozott.”

A konkrétumok említése és ismerete nélkül is érdekes és

elgondolkodtató a prédikátorok fejedelmének eszmefuttatása

a mindenáron létrehozott kompromisszum elvetéséről:

„Az én komoly meggyőződésem az, hogy ahol nem lehet

valódi közösség, nem is kell úgy tennünk, mintha ilyesmi

megvolna. Közösség a nyílt és lényeges tévedéssel annyi, mint

részvétel a bűnben. Aki Isten igazságát ismeri és szereti, nem

lehet közösségben azzal, ami éppen ellentéte az igazságnak, és

miért kellene akkor mégis úgy viselkedniök, mintha ilyen

közösségük volna?!”

Ehhez hasonló kijelentések ellenére is – állítja Eric

Hayden, egy másik életrajzíró – Spurgeon „nem szerette a

vitatkozásokat, és azt mondta, »örömmel élne békében min-

denkivel« és »nem szólna egy kihívó szót sem« (...) »Szeretek

olyan emberrel találkozni, aki hajthatatlan a hithűségében, és

a lazaságnak és szabadosságnak ebben a korszakában kész
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vagyok tapsolni, még akkor is, ha látok egy kis vakbuzgóságot.

Szeretem azt az embert, aki hisz valamit, és ragaszkodik hozzá,

mert tudja, hogy az az igazság, és nem szégyelli azt az

embertársai szemébe mondani.«”

Nyíltság, szelídség, megfontoltság, egyenesség, kitartás

– úgy tűnik, ezek a sikeres gyülekezeti kapcsolatok recept-

jének összetevői.

Még egy rövid minta: Veress Ernő testvér írja önéletraj-

zában „Vezetési stílusom” címmel: 

„A szövetségi irodában beosztottjaim úgy látták, hogy

szigorú vezető vagyok. Beszélgettünk is erről az alkalmazot-

takkal. Megkérdeztem, hogy félnek-e tőlem, vagy hogyan

tudnak együtt dolgozni velem. Nem mondták, hogy nem félnek,

de azt sem, hogy félnek.”

Lehet, hogy egy-egy lelohasztó és lelkileg gyűrötté tevő

vezetőségi tanácskozás után kívánnánk azt, amit én meg is

tapasztaltam a Székelyföldtől keletre fekvő Moldovában, ahol

orgonaépítés okán megfordultunk sok római katolikus

plébánián. Ott láttam, hogy a paphoz jöttek némely egyház-

fiak pénzt kérni valami templomi ügyletre. A plébános úr

pedig kihúzta a sublót fiókját, kimarkolt egy halommal a bele-

gyűrt, soha meg nem számolt perselypénzből, és odaadta.

Nem tanácskoztak: kell-e, adjunk-e, mennyiért vegyük meg?

– Egy személyben döntött, kötött és oldott. Néha jó volna ezt

az egyszerűsített, konfliktusoktól mentes verziót gyakorolni.

De ha nekünk, protestánsoknak bibliai elvek kellenek, hát dol-

gozzunk meg értük!

Minden látszólagos bonyolultsága ellenére is tud

hatékony és mintaszerű lenni az alapképlet: pásztor,

vezérkosok, nyáj. (Talán itt érthetővé válik, hogy a „vezérkos”

fogalma nem gúnyolódás vagy viccelődés tárgya akar lenni,

hanem a képletet sikerül megértetni.) Ezt a képletet dr.

Gerzsenyi László „Az evangélium kényszerében” című,

Udvarnoki András életét feldolgozó könyvében így fogalmaz-

za meg: „A pásztor a lelki élet mintaképe, a nyáj tükre; a szol-

gák [azaz a választott vezetők] a nyáj akaratának végre-

hajtói.”

A megharcolásra váró célok mögött tehát ott van a nyáj.

Értük kell vállalni a konfliktust, kitartani a látásunk mellett, de

mindezt csak szelíd szeretettel... Talán nem is olyan tragikus

feladat ez, különösen ha a munkatársak olyanok, mint a Billy

Graham Evangelizációs Társaság munkatársai: „Az odaszánt

férfiak és nők, akik velünk dolgoztak, készek voltak megtenni

akármit és mindent” – írja önéletrajzában a nagy evangélista.

Nos, ő valószínűleg kiválasztotta a munkatársait – mi pedig

készen kapjuk őket. Készen – de a meggyőző és kitartó

szeretet eszközei által mégis formálhatóan. Szolgálati elődöm

örök érvényű megállapítását, melyet válaszként adott

kérdésemre, hogy miként lehet „hatni” a „vezérkosokra” –

annyi személyes átadás után –, most közkinccsé teszem:

„Szeresd őket, és szeretni fognak!” Ilyen egyszerű. „Ennyi!” –

mint a reklámban.

Az egészséges vezetői kapcsolat egy gyülekezetben

valóban az oda-vissza adás elvén alapul.

Sumner Wemp a „Gyakorlati útmutató lelkipásztorok

számára” című könyvében így összegez:

„A vezetők olyanok, amilyenné a pásztor teszi őket.

Mindenekelőtt ők azok az emberek, akikre vonatkozik a 2Tim

2,2 üzenete: »Amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át

megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak

lesznek.«” Töltsd ezekbe az emberekbe látásaidat, ideáidat,

terheidet, szívedet és lelkedet! Tölts időt velük! Alakítsd őket

a te bensőséges tanítványi köröddé, a te „gondolkodó-

üzemeddé”! Akkor ez a csapat a te gyülekezetről alkotott érzé-

seidet és hozzáállásodat fogja képviselni.

Mutass megfelelő érdeklődést a vezetőségi tagok munká-

ja iránt! Nem akárki lehet vezetőségi tag – ők Szentlélekkel

telt emberekké kell hogy legyenek. Isten emberei pedig nem

önhittek. Nem azért harcolnak, hogy kedvük szerint alakítsák

a dolgok menetét. Ez a feladat alázatra és a bölcsesség

kérésére kényszeríti az embert. Az ősgyülekezetben a

diakónusválasztás is a Lélekkel betelt emberek közül történt.

Ezek szerint tiszteld őket! Magyarázd el ezt nekik nyil-

vánosan, és kérd is számon tőlük!

Neked szükséged van a vezetőkre. Mondd el nekik, meny-

nyire szükségeled a munkájukat, és mennyire tiszteled és

szereted őket ezért! Ha tudnád, mit jelent egy embernek hal-

lani, hogy szükségelik és kívánják a munkáját!? A lelkésznek

az önnön fontosságuk tudatának magvait kell elhintenie a

vezetőkben. Szüksége van lojális, kitartó emberekre, akik iga-

zolják tetteinek jogosságát, és akik tanácsaikkal óvják őt a

hibák elkövetésétől. Hidd el: annyit tanulhatsz te tőlük, mint

amennyit ők tanulhatnak tőled. Egy jó lelkész belátja, hogy

nem lett volna sikere a mellé álló vezetők nélkül.

Szeressed ezeket az embereket! (Ezek szerint más is ezt

tanácsolja?) Ha a világ csodálkozik azon, ahogyan a keresz-

tyének szeretik egymást, akkor a gyülekezet ugrálni fog

örömében, látva, mennyire szeretik egymást a pásztor és a

vezetők. A legtöbb ember testvéri szeretetre vágyik. Ők

vágyják a pásztoruk szeretetét és tiszteletét. Add ezt meg

nekik! – és halálukig lojálisak, hűségesek, elkötelezettek

lesznek feléd.

Ne engedd meg senkinek, hogy egy vezetőt kritizáljon a

háta mögött! Kérd meg a vádlót, hogy vállalja szavait az érin-

tett személy előtt is! Ezzel két dolgot érsz el. Tudván, hogy ez

megtörténhet, a vezető atyafi igyekszik tisztességesen, kor-

rektül élni. Tudni fogja, hogy tőle egy erkölcsös, tiszta

életvitelt várnak el, és róla azt is hiszik, hogy így él. Másrészt

ez a hozzáállás lecsökkenti a hamis és meggondolatlan

vádakat. A vezetők messzemenően értékelni fogják a pletykák

és kritikák terén adott támogatásodat.

A vezetőségnek a pásztor tanácsadó testületévé kell

lennie. Végy erőt magadon és ismerd el, hogy vannak dolgok,

amiket a vezetők némelyike nálad is jobban tud, ért hozzá! Így

segítőid lehetnek a megoldásban, és megmenthetnek egy

halom gondtól.”

Ez a gondolkodásmód és kapcsolatrendszer működővé,

kellemessé, sőt egészségessé teheti, teszi a lelkipásztor és

gyülekezeti vezetőség kapcsolatát.

Záradékul Klaus Douglass gondolatát ajánlom figyel-

metekbe: „Jézus példát mutatott, hogy miként kell a

gyülekezetet vezetni. Nem uralkodott tanítványain, hanem

szolgálta őket.”

Az OLÉ 2011. április 29-i ülésére készített, 

de elmaradt előadás.


