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Dr. Steiner József

A tudatos gyülekezetépítés 
gyakorlata kortárs 

ekkléziológiai kérdések 
fényében

az érdeklődők számára. Ebben a sorban ma már klasz-
szikusnak számít rick Warren könyve, a Céltudatos 
Gyülekezet1, és szorosan mögötte Tim Keller Gyüleke-

1. WArrEN, rick, Céltudatos Gyülekezet, Új remény 
Alapítvány, debrecen, 2006

Bevezetés
A huszadik század vége és a huszonegyedik század ed-
dig eltelt két évtizede a gyülekezetalapítók (plántálók), 
lelkipásztorok és missziói szakemberek figyelmét a tu-
datos egyház- és gyülekezetépítésre irányította. Egyre 
másra születtek - és születnek ma is - olyan kötetek, 
amelyek egy követendő mintát, vagy modellt, vagy ép-
pen gyülekezetépítési alapelvek gyűjteményét ajánlják  
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„Egy gyakorló lelkipásztor egy komplex, 
gyülekezeti misszióról és gyülekezetépítésről 
szóló művet alkotott, és az rendkívül 
széles hallgatóságra talált.”

nak abban a tekintetben, hogy egy gyakorló lelkipász-
tor egy komplex, gyülekezeti misszióról és gyülekeze-
tépítésről szóló művet alkotott, és az rendkívül széles 
hallgatóságra talált. 

A Céltudatos Gyülekezet Mozgalom a rick Warren 
(1954-) lelkipásztor által alapított és vezetett Sadd-
leback Valley Community Church-ből indult el. Az 
1980-ban elindult gyülekezet nem csak a rendkívüli 
számbeli gyarapodásával, hanem a gyülekezetépítés 
egyedi módjával is sok felekezet, lelkipásztor és helyi 
gyülekezet látóterébe került. Egyesek mintaként veszik 
és másolják; mások, mélyebbre hatolva olyan alap-
elveket keresnek, amelyek kulturális transzformáció 
után alkalmazhatóak a legkülönbözőbb helyzetekben; 
megint mások határozottan elzárkóznak tőle. 

Warren, aki a déli Baptista Szövetség lelkipásztora, 
nem állt meg a helyi gyülekezet, és immáron tucat-
nyi, környékbeli leánygyülekezete vezetésénél, hanem 
mára világszerte indítja el az úgynevezett „céltudatos 
gyülekezet lelkészi képzéseit”. hazánkban is jelentőssé 
vált mind a képzés, mind maga a felfogás a megjelent 

zet a központban2 című műve. 
Ezek mellett azonban itt van 
még dan Kimball Emerging 
Church modellje, a deep Chur-
ch Jim Blechertől, a deep and 
Wide Church Andy Stanleytől, 
a Simple Church Thom rainer 
és Eric Geiger szerzőségében, az 
Organic Community Joseph r. 
Myers tollából, a Sticky Church 
Larry Osbornetól,    a The Just 
Church Jim Martintól, a Brea-
kout Church Thom rainertől, a 
Transforming Church Kevin G. 
Ford megalkotásában, az Essen-
tial Church Thom és Sam S. ra-
inertől, a Church Unique Will 
Mancini kötetében, a magyar 
nyelven is megjelent Falak nél-
küli gyülekezet Jim Petersentől, 
és a Vertikális gyülekezet James 
Macdonaldtól, és még számos 
más, a témában keletkezett, széles nemzetköziséggel 
olvasott gyülekezetépítésről szóló mű. Szükségét lát-
tuk annak, hogy a kortárs ekkléziológia néhány ki-
emelt, a felvázolt téma szempontjából releváns kérdé-
sével is összevessük az említett művekben megjelenő 
megközelítéseket. Lényegesnek tartjuk előre tisztázni, 
hogy egyáltalán nem elégséges egy missziói modellt 
ezen kérdések alapján megvizsgálni! Mindezt meg 
kell előzze egy rendszeres teológiai vizsgálat, hitvallá-
sainkkal és egyházunk gyakorlatával való összevetés, 
és egy olyan biblika teológiai analízis is, amely során 
vizsgálódásunk arra terjed ki, hogy hogyan illeszkedik 
az adott mű, felfogás, modell a teljes Szentírásban leírt 
missziói folyamathoz, egyházképhez.

A témában megjelenő művek száma és szerteágazó 
volta miatt az egyenkénti elemzés meghaladná ezen 
írás terjedelmének lehetőségeit, így a jelen kor - idézés-
re kerülő teológusok által kiemelkedőnek talált  - ekk-
léziológiai kérdéseit magával a tudatos gyülekezetépí-
tés gondolatával, illetve Warren művével vetjük össze. 
Ez a mű tekinthető véleményünk szerint meghatározó-

2. KELLEr, Timothy, Gyülekezet a központban, har-
mat - Kálvin - Luther, Budapest, 2019
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„A természetes közösségekhez kapcsoló kötelékek 
felbomlása (család, falu, munkatársi közösségek) 
okozta azt, hogy »a civilizáció tanúja lehetett annak, 
ahogyan a társadalom apró darabokra hullott szét.«”

egy részét még legtöbben a huszadik században, annak 
végén élték. Magunk és kortársaink óriási változások ta-
núi vagyunk. Sok minden változott meg környezetünk-
ben, és még nincsen vége a nagy változási folyamatnak. 
Vajon mit jelent ez az egyház küldetésére nézve?

Az egyik ilyen lényegi, társadalmi átalakulás a sze-
kularizáció folyamata. Ez ugyan nem új keletű jelenség, 
hiszen - amint huber rámutat7 - ennek gyökere a 11-12. 
században található, amikor is az egyház és a politikai 
hatalom egybekapcsolódása, illetve szétválasztásának 
lehetősége került a figyelem középpontjába. Mond-
hatjuk, hogy a szekularizáció hosszú folyamata azóta 
zajlik. 
Newbigint is foglalkoztatta ez a kérdés. Ő arra muta-
tott rá, hogy a természetes közösségekhez kapcsoló 
kötelékek felbomlása (család, falu, munkatársi közös-
ségek) okozta azt, hogy „a civilizáció tanúja lehetett 
annak, ahogyan a társadalom apró darabokra hullott 
szét.”8 Ennek következménye az, hogy mivel ma az 
ember letelepedhet bárhol, lecserélheti munkahelyét, 
szomszédjait és ismerőseit, sőt még a házastársát is 
(akár több alkalommal is élete során), ezért úgy gon-

7. hUBEr, Wolfgang, Az egyház a korszakváltás ide-
jén, a Magyarországi református Egyház Kálvin János 
Kiadója, Budapest, 2002, 36.
8. NEWBIGIN, Lesslie, The household of God, Friend-
ship Press, New York, 1964, 3-4.

könyvek, a Céltudatos élet3 és a már említett, a témám-
nk szempontjából meghatározó Céltudatos gyülekezet 
című kötetei miatt, és sok más országhoz hasonlóan 
nálunk is egyre inkább felekezetek között átívelő moz-
galommá vált.

Mint minden újszerű megközelítés, Warren tanítása 
is sokak figyelmét vonta magára. A mozgalom jelen-
tős tényezővé válása idejében egymás után születtek 
a könyvek annak támogatói és ellenzői tollából. Ilyen 
például hutchings írása, A Céltudatos Gyülekezet sö-
tét oldala4, vagy Warren Smith könyvei, mint példá-
ul a Céltudatosan megtévesztve5. Ezek azonban mind 
a széles tömegeknek íródtak, és nem szakembereknek, 
lelkészeknek, missziói vezetőknek és teológiai kép-
zettséggel rendelkezőknek6. Még szűkebb a választék 
az európai kultúrtalajon való vizsgálódást tekintve. 
Magyar nyelven pedig egyetlen olyan művet sem talál-
tunk, amely akadémiai igényességgel végezne kutatást 
a témában, és segítségére lehetne a hazánkban szolgá-
ló lelkipásztoroknak és a gyülekezetépítésben dolgozó 
vagy azt tanító szakembereknek. Ez is indokolja dönté-
sünket, hogy a kortárs ekkléziológiai kérdéseket War-
ren megközelítésével vessük össze.

A következőkben – szem előtt tartva a hazánkban 
és a környező országokban szolgáló, magyarul (is) értő 
lelkipásztorok és missziói szakemberek támogatásának 
vágyát – a  magyar nyelven is megjelent, a témánkhoz 
szorosan kapcsolódó műveket használunk.

1. Az egyház a társadalmi átalakulás idejében
Társadalmunk alapvető átalakulásának évtizedeiben 
élünk. Ezen tanulmány megírására a huszonegyedik 
században kerül sor, olyan emberek számára, akik életük 

3. WArrEN, rick, Céltudatos élet, Keresztyén Isme-
retterjesztő Alapítvány (KIA), Budapest, 2005
4. hUTChINGS, Noah, The dark Side of the Purpo-
se driven Church, defender Publishing,  Crane, MO, 
USA, bővített kiadás 2011. június. A könyv címe saját 
fordítás.
5. SMITh, Warren, deceived on Purpose - The New 
Age implications of the Purpose-driven Church, 
Mountain Stream Press, Magalia, CA, USA, 2004. A 
könyv címe saját fordítás.
6. Az említett művek alaposságát, analitikus-voltát, tu-
dományos igényességét, illetve ezek hiányát tekintve.
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„Ma már a népesség jelentős százaléka 
tartja magát felekezeten kívülinek, 
azaz olyan személynek, aki névlegesen 
sem tartozik egyetlen egyházhoz sem.”

nek kíván tagja lenni.”11 Nincsen ez másképpen az egy-
háztagsággal sem. Az egyén dönt ma nem csak arról, 
hogy része kíván-e lenni az egyháznak, hanem arról is, 
hogy melyiknek. A hit besorolódott a teljes mértékben 
magánügynek tartott területek közé, mert a szekula-
rizációs folyamat következményeként az „az egyén és 
Isten között történik”12. Az emberek éppen ezért úgy 
tekintenek az egyházhoz való tartozásra, mint ami egy 
opció ezzel kapcsolatban: igényelhető, ha szükségét 
érezzük, és figyelmen kívül hagyható, ha úgy tetszik 
nekünk.   

„Közép-Európában az egyházak ez idő szerint ellen-
széllel küszködnek”13 - összegzi az egyház térveszítésé-
nek jelenségét huber. Ezért szükséges új utakat, meg-
közelítési módokat találnunk, mert a hagyományos 
formák nemkívánatosnak minősülnek a társadalom 
jelentős hányada számára. Az egyházvezetésben is 

11. VOLF, Miroslav, Képünkre és hasonlatosságunkra 
- Az egyház mint a Szentháromság képmása, harmat 
Kiadó, Budapest, 2013, 32.
12. i.m., 34.
13. hUBEr, 86.

dolkodik, hogy többé semmiben sem kell hinnie, ami 
szilárd, állandó, örök. Mivel a bevezetőben említett 
gyülekezetépítéssel foglalkozó művek nagy része Ame-
rikából jutott el hozzánk, lényegesnek tarjuk azt, amit 
Culver írt az imént említett jelenség egyik jól beazono-
sítható megjelenéséről: „…az USA nyugati államaiban 
magát a falu szót, ezt az ősi kifejezést a lakosság már 
nem is használja, kivéve, ha valami távoli, furcsa, eg-
zotikus helyet ért alatta.”9 A települési kisközösségek 
megszűnőben vannak, és ez nem csak az Egyesült Ál-
lamokra igaz. Az urbanizáció Magyarország életét is 
megváltoztatta.

Az emberek ilyen módon gyökértelenné váltak. Nem 
tartoznak valós közösségekbe, és már el is veszítették 
annak emlékét, hogy ennek milyen előnyei lehetnek. 
Ez óriási hatással volt - és van folyamatosan - az egy-
házakra is.

Úgy fogalmazhatunk, hogy mára a fent jelzett, 
komplex folyamat az egyházak és intézményeik szere-
pének radikális megváltozásához vezetett. Ma már a 
népesség jelentős százaléka tartja magát felekezeten 
kívülinek, azaz olyan személynek, aki névlegesen sem 
tartozik egyetlen egyházhoz sem. Ennek igen nagy 
jelentősége van. Ugyanakkor emellett  számolni kell 
azzal is, amit huber „távolságtartó egyháztagságnak” 
nevez, ami „…az egyházhoz tartozás sajátos formája, 
karakterisztikusan népegyházi jelenség…”10 Azokat 
érti ő ezen kifejezés alatt, akik meg tudják nevezni fe-
lekezetüket: azaz elméletben oda tartoznak, de az ak-
tivitásuk nagyon minimális. Még csak nem is rendsze-
res templomba járók - szolgálatról pedig még kevésbé 
lehet beszélni esetükben. Az individualizáció karöltve 
halad ezzel: a hit és vallásosság területén is egyre töb-
ben vélekednek úgy, hogy ez a személyes magánügyük. 
Az így vélekedők nem is csatlakoznak szervezett val-
lási közösségekhez. Volf így fogalmaz: „az egyén ma 
nagy mértékben maga dönti el társadalmi szerepét… 
maga dönti el, mely intézményeknek és szervezetek-

9. CULVEr, robert duncan, Bibliai, történeti és rend-
szeres keresztyén teológia, Keresztyén Ismeretterjesztő 
Alapítvány, Budapest, 2014, 25. 30.
10. hUBEr, 51.
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deklődése arra irányult, hogy a fellazult társadalomban, 
a jelentőségüket veszített egyházak „piacán” hogyan 
jelenhet meg valaki, aki a még megmaradt igényekre 
könnyű válaszokat adhat. Véleménye szerint „jellemző 
ránk az, hogy olyan vezetőket választunk, akik a »val-
lási piacon« képesek tömegeket maguk köré gyűjteni. A 
gond azonban az, hogy ezek a vezetők nem feltétlenül 
alkalmasak egyházvezetőnek. Inkább azokhoz hasonlí-
tanak, akik vezető politikai szerepre törekszenek, vagy 
akik valamilyen meghatározott cél elérése érdekében 
tömegeket tudnak megmozgatni.”16 Ebben az idézet-
ben számos olyan kifejezés található, amelyek kitün-
tetett helyen szerepelnek Warren terminológiájában: 
tömeg, cél, sokaság magunk köré gyűjtése, tömegek 
megmozgatása. ráadásul nem csak a kifejezések kész-
tetnek bennünket arra, hogy hatch gondolatai alapján 
a céltudatos mozgalomra gondoljunk, hanem az az élet-
helyzet is, amire itt a szerző utal: a gyökerét veszített 
társadalomban megjelennek olyan vezetők, akik ügyes 
módszerek segítségével hatásosan toboroznak és irá-
nyítanak tömegeket bizonyos célok felé. Warren tisz-
teletesre is ez lenne igaz? Jogosak lennének hutchings 
vádjai, hogy a kaliforniai „megagyülekezet” pásztora 
nem egy krisztusi, bibliai alapokon álló (egyházi) veze-
tő, hanem teljesen más motivációk által vezérelt ember? 
Beleeshetünk ugyanebben a hibába, bűnbe magunk is, 

16. hATCh, Nathan O., Wheaton College Alumni Ma-
gazine, Wheaton, Illinois, USA, Summer Edition, 1999, 
10-11., in: CULVEr, 31.

sokat tevékenykedett német 
teológus14 ezért nem csak az 
egyház kríziséről, hanem egy 
krízissorról beszél: egyháztag-
sági, pénzügyi, munkatársi, az 
egyesülési folyamatot érintő, 
szervezeti, krízismenedzselési 
és orientációs krízisről.15 Nem 
áll meg azonban a problémák 
sorolásánál. Ő megoldást is ja-
vasol. Többek között azt, hogy 
istentiszteleteinken ünnepeljük 
Isten valóságosságát; fedezzük 
fel újra az emberek (gyülekezeti 
tagok) értékét; segítsük tagsá-
gunkat nagykorú hitre; és táp-
láljuk az emberekben a reménységet az egyház jöven-
dőjére nézve. 

huber problémafelvetése és az általa javasolt megol-
dások összhangban állnak mindazzal, amit Warren a 
Céltudatos Gyülekezet című könyvében leír. A Saddle-
backi Gyülekezet megalapítására a társadalmi átalaku-
lások, a szekularizáció és az tömegek egyházaktól való 
elfordulása indította az amerikai lelkészt. Célcsoportját 
kezdettől fogva azok alkották, akik felekezeten kívüliek, 
illetve csak nominális keresztyénekként, passzívan, hu-
ber terminológiájával élve „távolságtartó egyháztagok-
ként” kapcsolódtak a hit világához. A Céltudatos Gyü-
lekezet kötet első fejezetét szerzője ennek a jelenségnek, 
illetve az ezzel kapcsolatos akciótervnek szenteli.

A német teológus krízislistájához nagyon hasonló 
problémákra kíván reagálni Warren, amikor koncep-
ciója kidolgozása során kiemelt figyelmet szentel az 
aktív egyháztagságnak, a pénzügyeknek, a munkatár-
sak kiválasztásának, a kis- és nagyobb közösségekben 
való egyesülés fontosságának, a jól múködő struktúra 
kiépítésének és a céltudatos (mindenben a Krisztustól 
kapott célokra irányuló) orientációnak.

Nathan hatch egy ezzel - és dolgozatunk átfogó té-
májával - szorosan kapcsolatba álló gondolatsort fogal-
mazott meg a Wheaton College magazinjában. Az ő ér-

14. huber 2009-el befejezőleg a Német Evangélikus 
Egyház Berlin-Brandenburg-Silesian területének püs-
pökeként szolgált. 
15. i.m., 205-210.

„Istentiszteleteinken ünnepeljük Isten valóságosságát; 
fedezzük fel újra az emberek (gyülekezeti tagok) értékét; 
segítsük tagságunkat nagykorú hitre; és tápláljuk az 
emberekben a reménységet az egyház jövendőjére nézve.”
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házak háttérbeszorulását környezetében. „Amerikára 
koncentrálunk” - írja alapművének egyik alcímében.18 
Modelljét a szekularizációs folyamat által visszaesett 
amerikai keresztyén gyülekezetek újra-energizálása 
érdekében alkotta meg. 

Európa azonban sokkal rosszabb helyzetben van. 
Bármely, ezen a területen kikutatható mérőszám ezt 
mutatja. Például, egy felmérés során, az „a vallás na-
gyon fontos szerepet játszik az életemben” kijelentést a 
vizsgált európaik 21%-a tartotta önmagára nézve igaz-
nak, míg ez az USA-ra nézve 60%.19 ha pedig Nyugat- 
és Kelet-Közép-Európát, hazánk térségét hasonlítjuk 
össze, akkor azt találjuk, hogy a volt szocialista orszá-
gokban (így Magyarországon is) még egy másik sze-
kularizációval is számolnunk kell. Nálunk a világban 
végbement, globális szekularizáció mellett még ezzel a 
másik tényezővel is számolnunk kell, amit a szocialista 
társadalmi rendszer okozott. Ez dupla szekularizációs 
hatást jelent. 

Tomka Miklós vallásszociológus így ír erről: 

„Kelet-Közép-Európa két nagy 
társadalomtörténeti törés 

után jutott mai helyzetébe. A 
második világháború vége és 

a kommunista hatalomátvétel 
döntő változásokkal járó, 

mesterséges társadalmi 
kísérlet kezdete. Ez a kísérlet 

megbukott. 1989 egy újabb törés 
éve. A társadalmi-gazdasági 
viszonyok ismét alapvetően 

átalakultak. Nem csak a politika, 
hanem a társadalom rendje 

és szerveződése terén is három 

18. Warren, Céltudatos Gyülekezet, 37.
19. JENKINS, 27., saját fordítás.

ha tudatosan, stratégiát alkotva szolgálunk közössé-
geinkben és építjük a gyülekezetet? Magyarországon 
mennyiben hasonló és mennyiben eltérő a helyzet? Az 
ekkléziológia jelenleg fontossá vált területein történő 
vizsgálat segítségünkre lehet a válasz megtalálásában. 
A következőkben ezt fogjuk megtenni.

2. A közép-kelet-európai és az amerikai társa-
dalmi közeg eltérései 
Jenkins mutat rá, hogy az amerikai keresztyének (kü-
lönösen is a konzervatívok és az evangélikálok) egyhá-
zaik erős hanyatlását vélik felfedezni hazájukban, míg 
a liberálisok azon aggódnak, hogy így is túlságosan 
erős az amerikai „teokrácia”. Mindeközben az európai 
országok hívői csodálják az USA-ban működő gyüle-
kezetek szárnyalását, saját hitéletük beteg vagy haldok-
ló voltán szomorkodva.17 Warren gyülekezetalapítási 
vágyának is az volt a motivátora, hogy látta az egy-

17. JENKINS, Philip, God’s Continent - Christianity, 
Islam, and Europe’s religious crisis, Oxford University 
Press, Oxford, UK, 2007, 26.

„Európa azonban sokkal rosszabb 
helyzetben van. Bármely, 
ezen a területen kikutatható 
mérőszám ezt mutatja.”
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„A szekularizáció tehát nem csak abban az értelmében érte el 
nemzetünket, hogy modernizálódott a társadalmunk (társadalomelméleti 
értelmezés), hanem úgy is, hogy a vallás a társadalom és az egyes 
ember életében betöltött szerepe jelentősen visszaesett.”

néhány országa oly annyira szekularizált, mint hol-
landia, ha nem még inkább: Magyarország, a Cseh 
Köztársaság, észtország, és a korábbi Kelet-Németor-
szág felnőtt lakosságának nagy százaléka vallja magát 
nem vallásosnak.”22 A szekularizáció tehát nem csak 
abban az értelmében érte el nemzetünket, hogy mo-
dernizálódott a társadalmunk (társadalomelméleti 
értelmezés), hanem úgy is, hogy a vallás a társadalom 
és az egyes ember életében betöltött szerepe jelentősen 
visszaesett.23  Tomka rámutat arra, hogy a társadalom 
makro-rendszereinek folyamatos fejlődése, egyre in-
kább részekre való tagolódása magában hordozza a 
vallás térvesztését is. A következőképpen vezeti le en-
nek folyamatát:

„A differenciálódás és 
szegmentálódás velejárója 
a részterületek egyenkénti 

öntörvényűségének 
megerősödése… Ebben a 

folyamatban minden ideológia 
leértékelődik, a korábban 

általános szemléleti és életviteli 
modellként érvényesülő vallás is 

elveszíti univerzális szerepét és 
társadalmilag kötelező jellegét, 

és ennek következtében szerepe 
mikro-szinten, az individuumok 
életében is megváltozik: egyrészt 

befolyása az élet bizonyos 
területeire korlátozódik, 

másrészt csupán az emberek egy 

22. JENKINS, 29., saját fordítás.
23. TOMKA, 67.

különböző rendszer követi 
egymást.”20

Ezek a törések nyilvánvalóan országunk életének egé-
szére nézve alapvető hatásokkal jártak. Az egyházak 
működésére nézve szintén. A második világháború 
végéig az egyházak a magyar társadalom meghatározó 
fontosságú tényezői közé tartoztak. A szocialista rend-
szer alatt üldözöttekké és elnyomottakká váltak, végül 
a rendszerváltást követően a vallás „…újra közéleti té-
nyező, amelynek pontos helye és szerepe azonban még 
nem véglegesült .”21

Így látjuk magunk is: az egyházak ismét szabadon 
szolgálhatnak, közéleti tényezők, de a múlt nem tért 
vissza egycsapásra. Jenkins 2007-ben írt művében 
hazánkról is említést tesz: „ma, a volt szovjet blokk 

20. TOMKA, Miklós, Vallásosság kelet-közép-európá-
ban - tények és értelmezések, Szociológiai Szemle, Bu-
dapest, 2009/3, 65. 
21. uo.
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„Warren környezetéhez képest a 
magyarországi egyházak társadalmi 
közege sokkal bonyolultabb folyamatok 
eredményeként alakult ki.”

elindult, és azóta jelentősen átalakult folyamatok is je-
lentősen befolyásolják. Mindezek mellett ráadásul az 
Egyesült Államokban sokkal inkább jellemző az egyén 
egy adott egyház életbe való bekapcsolódására a sza-
bad társulás elve, míg ezzel szemben hazánkban (mint 
Európában általában) a történelmileg kialakult egyhá-
zak, felekezetek léte sok mindenben meghatározó.

A fenti, rövid kitekintés megerősít bennünket abban, 
hogy annak érdekében, hogy a saját egyházszociológiai 
helyzetünkben bármit is tanulhassunk külföldi szerzők-
től, szükséges az általuk leírt gyülekezetépítési modell 
kulturális transzformációját elvégeznünk, és semmikép-
pen sem  szabad „szolgai módon” lemásolni azokat.

3. Hit egyház nélkül
Amint az előzőekben huber műve alapján rámutat-
tunk, az egyházhoz való tartozás kérdése alapvetően 
megváltozott az elmúlt évtizedek során. A szekulari-
zálódó társadalomban a vallási kérdések egyre kevésbé 
fontosak, és tömegek fordulnak el az egyházaktól, vagy 
válnak legalábbis passzív, névleges egyháztagokká. A 
templomokban egyre kevesebb istentiszteletre járó 
embert látunk. Zulehner leírása26 szerint azok száma, 
akik a „hit hajlékában élnek”27 (azaz egy egyház keretei 

26. ZULEhNEr, Paul M., Igen a vallásra - nem az egy-
házra? Az egyház a holnap multikulturális társadal-
mában, in: KOCK, Manfred, Az egyház a 21. században 

- A sokszínű jövő, a Magyarországi református Egyház 
Kálvin János Kiadója, Budapest, 2004, 11.
27. h.m., 11.

része számára marad jelentősége, 
azaz a hívek száma csökken.”24

Ez a szekularizáció globális megjelenési formájának 
pontos leírása véleményünk szerint. Ez nem korláto-
zódik hazánkra, vagy térségünk többi, volt szocialista 
országára. Ez így zajlott le (és zajlik jelenleg is) Nyu-
gat-Európában, és  az Egyesült Államokban is. 
Ami a magyarországi társadalomban történt szekula-
rizációs folyamat sajátja az USA-hoz képest, az a másik 
szekularizációs hatás, amit a korábbi, szocialista társa-
dalmi berendezkedés okozott. Az egyének életében az 
egyházak szerepének tudatosan, államilag irányított 
háttérbeszorítása abban jelent meg, hogy távol tar-
totta őket hitük gyakorlásától. Nagy számban még a 
népegyházakba tartozó egyháztagok sem gyakorolták 
hitüket aktívan. A hitvalló egyháztagságot hirdető kö-
zösségek, mint például a baptisták, pünkösdisták, az 
úgynevezett evangéliumi szabadegyházak pedig még 
komolyabb hátra tételt szenvedtek el: a teljes betiltást, 
aktív egyháztagjaik életpályájának a hatóság részéről 
történő (nyíltan zajló vagy rejtett) derékba törését. 

Nem állíthatjuk azonban azt, hogy ez, a szocialista 
rendszer által tudatosan okozott szekularizáció csak 
negatív hatást ért volna el az egyházakra nézve. „A 
pártállami politika üldözte a vallást, a pártállamban 
megjelenő társadalmi-kulturális szembenállás viszont, 
amikor a vallás és az egyház a hagyományőrzés és az 
ellenzékiség intézményévé vált, ezzel új, a nyugat-eu-
rópai társadalmakban nem létező tápot adott neki”25 - 
érvel ezzel kapcsolatban a vallásszociológus. 

Mindez azt mutatja meg, hogy Warren környezeté-
hez képest a magyarországi egyházak társadalmi kö-
zege sokkal bonyolultabb folyamatok eredményeként 
alakult ki. Amikor az amerikai lelkész gyülekezetbe 
nem tartozókat, ateistákat, vagy passzív egyháztago-
kat ér el kaliforniai gyülekezete számára, hogy őket 
ott egyre komolyabb elkötelezettségre hívja és ezáltal 
építse gyülekezetét, akkor eltérő háttérből érkező tö-
megekkel és személyekkel van dolga, mint egy magyar-
országi református vagy baptista lelkésznek. Az egy-
ház felé való vonzódás vagy attól való távolmaradás 
elemeit hazánkban a szocialista társadalmi rend alatt 

24. u.o.
25. uo.
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„Nekünk dialógusban kell lennünk 
környezetünkkel, mert ez, a partneri viszony 
az egyetlen hiteles missziói mód.”

házaink a szolgálatukat úgy végzik, hogy nem feledik: 
ismert a megbízatásunk, látjuk, hogy folyamatosan 
változik körülöttünk a kultúra, és az így kialakult hely-
zetben dialektikus kölcsönhatásban vagyunk környe-
zetünkkel.33

Warren felfogásának szintén fontos oszlopait jelzik 
ezek az elemek. A megbízatásunk összefoglalása ősze-
rinte is a missziói parancs. Az ő véleménye szerint is 
a változó kultúra az, ami meghatározza szolgálatunk 
módját, hiszen a dialektikus megközelítés a céltudatos 
koncepció sajátja. hivatkozott művének kilencedik fe-
jezetében, a „Kik alkotják a célpontot?” cím alatt egy, 
erősen a kultúrára alapozott missziói megközelítést 
javasol. Megalkotja például „Saddleback Sam” virtuá-
lis figuráját, aki megjelenti gyülekezet tagjai számára 
a tipikus, célcsoportjukban tartozó városi értelmiségi 
embert. Az ilyen személy kérdéseinek felmérése, és az 
azokra adott válasz fontos feladata a gyülekezetnek 
Isten szavának hirdetése során. Azaz az Adolphsen és 
Zulehner által is hangsúlyozott dialógus híve az ame-
rikai lelkész is. 

Volf találóan fogalmaz, amikor így érvel: „a hit egy-
házi közvetítettsége azt szolgálja, hogy az ember köz-
vetlen (ám nem közvetítetlen) viszonyba kerüljön Isten-
nel: neki magának kell hittel elfogadnia az üdvösséget 
Istentől.”34 A szerző leírja, hogy ennek következtében a 
hitre jutó ember nem marad egyedül Istennel, hanem 
azonnal a többi hívővel is kommunióba, közösségbe ke-
rül.35 Véleményünk szerint is így van: nem lehetséges az, 
hogy valaki individuális hitéletet él. Ugyan személye-
sen ő maga kerül kapcsolatba Istennel, de az magában 
hordozza azt, hogy a többi hívő ember közösségébe is 
belép. Innentől kezdve pedig értelmét veszíti az indivi-
dualizmus kérdése, hiszen mindenestől közösségi válik 
az ilyen személy Istenben való identitása. 

Nem lehetséges tehát úgy élni hitéletet, úgy kapcso-
latban lenni Istennel és az Ő egyházával, hogy ez ne 
jelenne meg egy adott, helyi gyülekezethez való tarto-
zásban. A communio sanctorum („a láthatatlan egy-
ház”) csakis úgy létezhet, hogy látható gyülekezetek-
ként jelen van, érzékelhető ebben a világban, így „…a 
láthatatlan egyházhoz való tartozás feltétele egy látha-

33. i.m., 18.
34. VOLF, 226., kiemelés az eredeti szövegben.
35. uo.

között), azonos azokéval, akik teljes mértékben ateis-
ták. A többiek „vallási komponisták”28, azaz olyan em-
berek, akik saját vallásosságukat alkotják meg. 

Az osztrák katolikus teológushoz hasonlóan huber 
is tárgyalja ezt a jelenséget könyve „Igen a hitre, nem 
az egyházra?”29 című alfejezetében. Ugyanakkor ő arra 
is rámutat, hogy ez a megfogalmazás azonban meg-
tévesztő is lehet, mert az egyházaktól való távolodás 
szükségképpen a hittől való eltávolodást is jelenteni 
fogja. A kettő nem lehet meg egymás nélkül. Ami-
ben ők ketten egyetértenek az, hogy szükséges egy új, 
missziói tudatra jutni, és az alapján cselekedni. Nem 
mondhatjuk azt, hogy ma már nem lenne szükség tu-
datos evangélizációs és tanítványnevelő tevékenységre. 
Nem szabad tehát úgy gondolkodnunk, hogy jelenkor-
ban az európai (benne a magyarországi) keresztyénség 
feladata már csak a meglévő egyháztagok lelki szük-
ségleteinek kielégítése lenne. Emellett szükséges a hit-
terjesztő szolgálat, és azok elérése, akik még nem jár-
nak hitben és nem tartoznak az egyházhoz.  

Az egyházak tömegeket veszítettek, így szükséges 
új tagokat toborozniuk - bíztat  a megoldáshoz jutásra 
Adolphsen.30 Ennek érdekében szükséges a tiszta kom-
munikáció, hogy a pluralista társadalomban ne tegye-
nek az emberek egyenlőségjelet a hit (vallás) és példá-
ul az ezotéria közé. Őszerinte is meg kell újulnunk a 
missziói tudatunkban és  az ebből fakadó gyakorla-
tunkban. Bár írásának címe toborzásról szól, leszögezi, 
hogy sosem szabad elfelejtenünk azt, hogy az ember 
hitre jutása mindig Isten műve.31 Ugyanakkor nekünk 
dialógusban kell lennünk környezetünkkel, mert ez, a 
partneri viszony az egyetlen hiteles missziói mód.

Egy példája a szükséges cselekvésnek az, aminek 
szükségességére Zulehner így mutat rá: „…az egyház 
hagyományos közvetítő csatornái használhatatlanná 
váltak”32. A szerző szerint a megoldás az, ha az egy-

28. uo.
29. hUBEr, 54.
30. AdOLPhSEN, helge, Tessék belépni! Az egyház-
nak új tagokat kell toboroznia, in: KOCK, Manfred, Az 
egyház a 21. században - A sokszínű jövő, a Magyaror-
szági református Egyház Kálvin János Kiadója, Buda-
pest, 2004, 122.
31. i.m., 126.
32. ZULEhNEr, 12.
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„Az egyház azért az, ami, és azért működik úgy, 
ahogyan, mert Isten alkotása. Ez az oka annak 
is, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni.”

vét, azért indította el a Céltudatos Gyülekezet Mozgal-
mat, hogy az egyházaknak, benne is a helyi gyülekeze-
teknek segítsen. Kifejezi, hogy nem kívánja csak saját 
gyülekezete javára fordítani mindazt, amire eljutott, 
hanem meg szeretné osztani azt másokkal. Kiváltkép-
pen a lelkipásztoroknak szeretne segíteni. Így bár „ez a 
könyv mindenkinek szól, aki szívén viseli gyülekezete 
növekedésének ügyét”40, elsősorban lelki vezetőknek, 
és közülük is a gyülekezeteket vezető lelkipásztorainak 
írta. Kifejezi, hogy „a lelkipásztorok  változás legfonto-
sabb előmozdítói, akik leszámolhatnak társadalmunk 
problémáival.”41 Számunkra nagyon bátorító ezen so-
rok olvasása, hiszen naponta tapasztalhatjuk szekula-
rizált környezetünkben az egyház térvesztését, és ezen 
belül is a lelkipásztori szolgálat fontosságának alábe-
csülését. 

Warren tiszteletes kifejezi, hogy ő ott áll a sok, kis 
gyülekezetben névtelenül tevékenykedő lelkipásztor 
mögött: imádkozik értük, inspirációt szeretne adni 
nekik, is gyakorlati segítséget is kínál megrekedt vagy 
reménytelennek tűnő szolgálati helyzetekben. Ezt szá-
mos alkalommal hangsúlyozza könyvében. Ő nem 
szeretné passzívan nézni, hogy az egyháztagság leépü-
lésével az emberek nem csak felekezeteiket engedik a 
társadalom perifériájára szorulni, hanem saját hitük-
ben is egyre gyengébbé válnak. Mert e kettő őnála is 
együtt jár, ahogyan huber is vélekedik. Warren nem 
hisz abban, hogy gyülekezet nélkül érdemes, vagy le-
hetséges lenne Krisztus követőjeként élni. A „hit igen 

- de egyház nem” felfogásra ő nemet mond. Warren 
olyan gyülekezetet épített, amely jelentős szerepet ját-
szik a társadalomban (helyi és nemzetközi szinten), 
és tagjai elkötelezettek gyülekezeti tagságukban. Az 

„érett tagok nevelése” címet viselő fejezetben ír például 
arról, hogy milyen károkat okoz a következő módon 
megfogalmazható jelenség: „a hitbeli növekedés min-
denkinek a saját személyes ügye”42. Warren elítéli az 
USA, ezen a területen tetten érhető egyházi kultúrá-
ját, amely megítélése szerint az individualizmus bál-
ványozásához vezetett. Véleménye szerint az Egyesült 
Államokban még a lelki fejlődésről szóló művek nagy 

40. Warren, 23.
41. uo.
42. i. m. 328.

tó gyülekezetben való tagság”36.
Selderhuis feleleveníti Kálvin nézeteit ezzel a kérdés-

sel kapcsolatban. Szerinte nincsen létjogosultsága azt 
mondani, hogy „valaki hisz az egyházban”, hanem csak 

„az egyházról, amely hisz”, beszélhetünk.37 A holland 
teológus szerint Kálvin ebből kiindulva egy két részből 
álló következtetésre jutott. Az első, hogy az egyház Is-
ten saját intézménye, azaz nem a hívő közösség hozza 
létre azt. A másik, hogy az egyház a szentek közössége, 
és nincsen szüksége arra, hogy tagjai intézménnyé te-
gyék, ahogyan azt a római Katolikus Egyház tanítja.38 
Az egyház azért az, ami, és azért működik úgy, ahogyan, 
mert Isten alkotása. Ez az oka annak is, hogy nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. „Az egyházon kívül nincsen 
remény sem a bűnbocsánatra, sem az üdvösségre - és 
Kálvin itt félreérthetetlenül a látható egyházról beszél”39 

- írja Selderhuis.
Az imént leírtak örömre adnak okot számunkra. 

Magunk is úgy látjuk, hogy az egyház nélküli hívő 
keresztyén élet nem csak gyakorlati értelemben lehe-
tetlen, hanem teológiai értelemben is létjogosultság 
nélkül való. Warren szerint sem kell tétlenül nézzük 
egyháztagságunk elsorvadását. Ő azért írta meg mű-

36. i.m., 228.
37. SELdErhUIS, SELdErhUIS, herman J. (szerk.), 
The Calvin handbook, William B. Eerdmans Publish-
ing Group, Grand rapids, MI, USA - Cambridge, UK, 
2009, 324., saját fordítás.
38. uo., saját fordítás. 
39. i.m. 324-325., saját fordítás. 
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„A gyülekezeti tagság is végzője az 
istentiszteletnek, nem csak azok, akik 
hivatalt viselnek az adott gyülekezetben.”

A gyakorlatban ennek nagy jelentősége van. Vélemé-
nyünk szerint a szolgálatokat tekintve passzív egyház-
tagság egyik oka éppen az lehet, hogy nem tanítjuk a 
tagoknak a lelki ajándékokat, és az azok alapján törté-
nő szolgálatba állás lehetőségét. ha ugyanis teológiai 
értelemben egy egyházban nincsen tisztázva a tagság 
szerepe a szolgálatban, akkor az a tagok háttérbe törté-
nő vonulásához vezet.49 

Warren mozgalmának egyik erőssége a tagság mo-
bilizálása - éppen a lelki ajándékok alapján. Ő tagjai 
között felmérést végez, hogy megállapítsa azok lel-
ki ajándékait és egyéb jellemzőit, hogy azután ennek 
megfelelő szolgálatba állíthassa őket. Nem elméleti 
tesztekkel végzi ezt, hanem sokkal gyakorlatiasabb 
módon. „Kezdj el bekapcsolódni különböző szolgálati 
területek munkájába, és akkor felfedezed az ajándéka-
idat”50 - írja. Ezen a területen véleményünk szerint na-
gyon fontos az ő koncepciójából tanulnunk, és megta-
lálnunk saját módunkat és eszközeinket arra, hogy az 
egyháztagság passzivitásának ezen okát megszüntes-
sük, és a magunk részéről mindent megtegyünk azért, 
hogy tagjaink Istentől kapott lelki ajándékaik alapján 
szolgálhassanak. A Céltudatos Gyülekezet című köny-
vében részletes útmutatást ad ehhez, annak a  „hogyan 
neveljünk ki érett tagokat?” és a „hogyan lesznek a 
gyülekezeti tagokból szolgálók?” című fejezeteiben. 

49. i.m., 297.
50. WArrEN, 359.

része is az egocentrizmust támogatja.43 Ő ezzel szem-
ben a hívő ember közösségen belül történő növekedését 
szeretné elősegíteni, ezért írt könyvet az egyház ma 
korban való relevanciájáról, és arról hogy hogyan épít-
hetünk olyan gyülekezeteket, amelyek ma is képesek 
közösségbe tömöríteni a hívő embereket.

4. A tagság részvétele a szolgálatban a lelki 
ajándékok alapján
Volf szerint minden egyház által elfogadott tétel, hogy 

„az egyház a benne részt vevő tagok - laikusok és hi-
vatalviselők - által él, akiknek közösségét a Szentlélek 
teszi egyházzá”.44 Az ortodox és katolikus felfogás az, 
hogy az egyház a pap által cselekszik, és bár a laikus 
hívők szintén szubjektumai az istentiszteletnek, de az 
ő részvételük csak közvetett.45 ráadásul a a helyi pap 
sem a legmagasabb szintet jelöli ebben struktúrában, 
hiszen végső soron a püspök „testesíti meg” az egy-
házat (mert ő in persona Christi cselekszik) ebben az 
episzkopocentrikus modellben.46

Ezzel szemben véleményünk szerint a gyülekezet 
szolgálata és Istennel való kapcsolata a teljes egyház-
tagságon keresztül történik, és egyetlen hívő esetében 
sem közvetett módon (papon vagy püspökön keresztül). 
Volf szavaival élve: „a megváltás közvetítése nem csak 
a hivatalviselőkön keresztül érvényesül, hanem a gyü-
lekezet valamennyi tagján keresztül…”47 A hit megélés-
ben és a hitvallásban (kimondott szavakkal, énekekkel, 
a keresztségben és úrvacsorában való részesülés által, 
stb.) ugyanis a gyülekezeti tagság is végzője az isten-
tiszteletnek, nem csak azok, akik hivatalt viselnek az 
adott gyülekezetben. Ezért válik fontossá az, hogy Is-
ten Szentlelke lelki ajándékokat ad a hívő embereknek 
a szolgálat végzéséhez. Ezek az ajándékok ugyanis kije-
lölik az adott egyháztag szolgálatát, és Istentől kapott 
felhatalmazást is jelentenek. Volf szerint „az, hogy ke-
resztyének egyénenként hogyan valósítják meg általá-
nos papságukat, az általános elhíváson belüli egyéni, 
sajátos karizmán (vagy karizmákon) alapszik”48. 

43. uo.
44. VOLF, 291.
45. i.m., 292.
46. i.m., 291-293.
47. i.m., 293.
48. i.m., 5.
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„Mit tekinthetünk ma Isten láthatatlan 
egyházához tartozó látható, helyi közösségnek?”

szentségek megünneplésével, 
prédikációkkal, imádsággal, 

énekkel, bizonyságtételeikkel 
és hétköznapi életükkel 

megvallják hitüket, Isten 
igéjét szólják egymásnak és 

a világnak. Az egyháziságot 
létrehozó legfontosabb jel 

a Krisztusba vetett hitnek e 
nyilvános megvallása az ige 

többféle megszólaltatása által. 
Ezen keresztül él az egyház, és 

mutatja meg kifelé magát.”55

Volf kifejezi azt is, hogy mivel „az egyház nem más, 
mint emberek hite és hitvallása”, ezért ez nem csak jel-
zi az egyházi mibenlétet, hanem ez is teszi egyházzá 
az egyházat.56 A szerző következtetése egybevág azzal, 
amit magunk is az igaz egyház ismertetőjegyeiről val-
lunk a fővonali protestáns egyházakban.57 

Lépjünk azonban tovább ezen a területen! Lényeges 
terület ma a kortárs ekkléziológiai tanulmányokban a 
szentségek vagy sákramentumok gyakorlásának kér-
dése. Bár ennek számos más területhez (így dolgoza-
tunk más alpontjaihoz is) szoros kapcsolata van, most 
az egyház mibenlétének kérdéskörén belül tárgyaljuk. 
Amikor Warren céltudatos koncepciójáról beszélünk, 
elengedhetetlen arra gondolnunk, hogy az nem csak 
egy helyi gyülekezetet érint, ami egy adott felekezet-
be (az adott esetben az USA-ban működő déli Bap-
tista Szövetségbe) tartozik. Mára mozgalommá vált, 
így számos ország sok felekezetében alkalmazzák. A 
sákramentumok témája az ökumenikus érdeklődésű 
kortárs ekkléziológiai írásokban sem csak azért fon-
tos, mert szükséges átgondolni a különböző felekeze-

56. i.m., 201.
57. STEINEr, József, A missziói elmélettől a gyakor-
latig, hittudományi doktori értekezés a missziológia 
tárgykörében, debrecen, 2018, 169-243.

5. Mi tekinthető egyháznak? 
Az egyik legizgalmasabb kortárs ekkléziológiai kérdés 
ez. Amint rámutattunk, korunkban az egyház befolyá-
sa visszaszorul a társadalmi életben, jelentős mérték-
ben csökken az egyházhoz tartozók száma, és a meg-
maradtak nagy százaléka is passzív egyháztag.51 Ezzel 
párhuzamosan tapasztaljuk az egyházak fragmentáló-
dását is. A világ minden országában, így Európában és 
hazánkban is számos egyházat (felekezetet), és szám-
talan,  felekezeteket nem is alkotó, független gyüleke-
zetet találunk. A közepes és nagyobb méretű egyhá-
zaknak emellett azzal is számolniuk kell, hogy saját 
keretein belül számos kegyességi irányzat, szövetség 
alakul ki. hogyan szükséges ezekhez viszonyulnunk? 
Mit tekinthetünk ma Isten láthatatlan egyházához tar-
tozó látható, helyi közösségnek?

Volf is felteszi a kérdést: „mitől egyház az egyház?”52 
Válaszát a Mt 18,20-ra alapozza („…ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek az én nevemben…”). Ő nagy 
jelentőséget tulajdonít ennek az igeversnek, ezért így 
fogalmaz: „…a Mt 18,20-at nem csak az egyház megha-
tározásának alapjává teszem, hanem annak alapjává is, 
hogy külsőleg miként nyilvánul meg az egyház. Ahol 
ketten vagy hárman összejönnek Krisztus nevében, ott 
nem csak Krisztus van jelen, hanem a keresztyén egy-
ház is megvalósul - lehet,  hogy egy rossz gyülekezet, 
olyan egyház, amely ellene szegül a szeretetnek és az 
igazságnak, amely azonban ennek ellenére egyház.”53 
Azaz Volf véleménye szerint az egyház Krisztus tes-
te az adott helyen, ahol kettő, három, vagy több hívő 
deklaráltan a Megváltó nevében jön össze54, gyakorolja 
küldetését és szolgálatát akár jó, akár rossz (nem ki-
elégítő) módon. érvei kifejtése során több részletet is 
közöl azzal kapcsolatban, hogy mit ért a „Krisztus ne-
vében való összegyülekezés” alatt. Mint írja, 

„a Krisztus nevében 
egybegyűlők, amikor a 

51. Lásd huber vélekedését a „távolságtartó egyháztag-
ság” témájában az 1. pont alatt.
52. VOLF, 171. 
53. i.m., 183., kiemelés az eredeti szövegben.
54. i.m., 185.



29TEOLóGIA

„A sákramentumok gyakorlása nélkül 
nem lehet egyház ma sem.”

a szó teljes értelmében egyház, 
mert Krisztus azt ígérte, hogy 

Lelke által jelen lesz benne, mint 
Isten teljes népe eschatologikus 

egybegyűjtésének zsengéjében. 
Egy ilyen gyülekezet ma is szent, 
egyetemes és apostoli egyház.”61

Számunkra elfogadható és irányadó ez a végkövet-
keztetés. Különösen is megragadta az a figyelmünket, 
hogy Volf az egyház ismérveit is felsorolja tétele végén. 
Igen, az egyház szent - azaz „a világtól megkülönböz-
tethető”; egyetemes - tehát „az apostolok korától kezd-
ve a hívőket minden időben és helyen magába foglalja”; 
és apostoli - ami azt jelenti, hogy „az apostolok alapí-
tották, és az az apostolok tanítását hűségesen megőriz-
te, tanította és aszerint is élt” - ahogyan ezt Culver is 
ismerteti.62 

Az imént felsorolt elemek (mint szükséges feltételek) 
mind beazonosíthatóak Warren írásaiban és gyakor-
latában: a Jézus Krisztus (mint Úr és Megváltó) körül 

61. VOLF, 210.
62. CULVEr, 33.

tekhez tartozó hívők közös úrvacsoráját; vagy mert a 
felekezeteknek szükséges letisztázni egymás keresztsé-
gének elfogadásának kérdését. Témánk szempontjából 
a lényeges az, hogy mi köze van a sákramentumoknak, 
illetve azok gyakorlásának az egyházi mibenléthez. 
Volf véleményét osztjuk, aki szerint „szentségek nélkül 
nincs egyház, ám az is gaz, hogy hitvallás és hit nélkül 
nincsenek szentségek. Mindenhol ott az egyház, ahol 
azok, akik egybegyűlnek - legyenek akár csak ketten 
vagy hárman -, sokszínű hitvallásukkal kifejezik a 
Megváltó Úr Krisztusba vetett hitüket a keresztség és 
az úrvacsora vétele által.”58

Az egyház vagy a keresztyén hívő definícióját mi 
komplexebbnek gondoljuk, mint ahogyan az kiolvas-
ható lenne Volf vélekedéséből („keresztyénnek lenni 
annyit jelenet, mint megkeresztelve lenni, és részt ven-
ni az úrvacsora megünneplésében”59). Amivel azonban 
feltétel nélkül egyetértünk, az Volf azon tétele, hogy a 
sákramentumok gyakorlása nélkül nem lehet egyház 
ma sem. Ezek gyakorlására pedig a hit és a hitvallás 
vágya ad okot. A rendszeres teológiai analízisünk so-
rán rámutattunk, hogy Warren is ezt vallja. Mind a 
keresztséget, mind az úrvacsorát gyakorolja, és annak 
módja megáll a bibliai alapelvek és a reformátori teo-
lógia alapján.60

Volf a rész-definíciókat összegezve a következőkre 
jut, amikor egy adott közösség egyház voltát vizsgálja: 

„Minden olyan gyülekezet, amely 
az egy Jézus Krisztus körül mint 

Úr és Megváltó körül jön össze, 
nyilvánosan és sokféle formában 

megvallva belé vetett hitét - így 
a keresztség megvallás és az 
úrvacsora vétele által is -, és 

amely nyitott Isten valamennyi 
egyháza és minden ember felé, 

58. VOLF, 204.
59. i.m., 203.
60. STEINEr, 215-227.
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„Az egyház már nem úgy van jelen a világban, 
mint korábban. A változást legjobban 
úgy lehet kifejezni, hogy az egyházat 
ma már a helynélküliség jellemzi.”

egyháznak kell meghatároznia a dogmatikát, hiszen az 
egyházban található Isten ismerete. „Az egyháznak a 
dogmatika előfeltételeként való elismerése mind a teo-
lógiai alapelveket, mind a tantételeket illetően a hamis 
protestáns szubjektivizmus meghaladását jelenti. Egy 
új egyházi gondolkodásmód és tudás felfedezéséről 
van szó”67 - írja a szerző.

Bonhoeffer gondolatait összevetve Warren modell-
jével arra jutunk, hogy az alapproblémát mindketten 
hasonlóan látják. A kaliforniai lelkész könyvében is-
merteti gyülekezete megalapításának történetét és azt, 
hogy miért igyekezett azt olyanra formálni, amit ma 
már a céltudatos gyülekezet névvel illetünk. Az egy-
háztól elfordult emberek elérése volt a célja, mert maga 
is azt tapasztalta, hogy megváltozott az egyház szerepe 
a tömegek életében: a gyülekezetek nem tudták meg-
szólítani többé a fejlődő, urbanizálódó népességet, a vá-
rosi értelmiségieket. Warren azonban pont őket célozta 
meg az újonnan alapításra kerülő gyülekezetével.68 Ő 
egy olyan gyülekezetet álmodott meg, amely az embe-
rek ünnepeiben és hétköznapjaiban is fontos szerepet 
játszik. A számára célcsoportot jelentők előnyben ré-
szesítik a gyülekezet hétköznapi megnyilvánulásait az 
ünnepi, formális alkalmakkal szemben.69 Az úgyneve-
zett kereső-központú istentisztelet kialakításáról írt ta-
nácsai során számos pontban arról értekezik, hogy az 
embereket a mindennapjaik valóságában kell elérnünk, 
és az egyháznak ezt a megjelenésében és cselekedete-
iben is ki kell fejeznie. Warren számára is az egyház, 
a gyülekezet élete, szolgálata a meghatározó. Itt zajlik 
az Isten megtapasztalása és a hit megélése. A lelkész 
igyekszik minden tételét a Szentírásból származtat-
ni, de ő sem dogmatikai tételek által meghatározható, 
azok által korlátozható egyházban gondolkozik. 

Számos hasonlóság látható tehát a céltudatos kon-
cepció és Bonhoeffer gondolkodása között. A nagy 
különbség véleményünk szerint az, hogy Warren nem 
kutatja ki a társadalom átalakulásának okait, tényezőit, 
variánsait, hanem csak rámutat a következményekre. 
Legalábbis nem írja elemzését. hivatkozik arra ugyan, 

67. i.m., 26-27.
68. WArrEN, 169. Lásd „Saddleback Sam” figuráját.
69. Warren könyvének tizenkettedik fejezete címében 
kimondottan erre utal: „hogyan vonzotta Jézus a tö-
meget?”

történő összegyülekezés; a hit megvallása többek kö-
zött keresztség és úrvacsora által; nyitottság a többi 
hívő ember és egyház felé. Ezek alapján megállapíthat-
juk, hogy Warren gyülekezeti modellje ebből a szem-
pontból is megállja a helyét, és teológiai értelemben 
egyháznak minősül. 

6. Az egyház helye
Ezen pontunk címét Bonhoeffer, „Az egyház lényege”63 
című könyvének egy fejezetcíme adja. Azért választot-
tuk ezt, mert véleményünk szerint ez rendkívül találó-
an fejezi ki az egyik legfontosabb kortárs ekkléziológiai 
kérdést. A szekularizáció és a vele együtt járó társa-
dalmi változások nem csak a keresztyénség szolgálatát, 
vagy más megnyilvánulásait befolyásolták. Az egyház 
a társadalomban betöltött szerepe változott meg. Azaz 
az egyház helye. A hivatkozott műben a szerző három 
területre utal, ahol ez a változás megtörtént: a világban, 
a keresztyénségben, a rendszeres teológiában.

Az egyház már nem úgy van jelen a világban, mint 
korábban. A változást legjobban úgy lehet kifejezni, 
hogy az egyházat ma már a helynélküliség jellemzi 
Bonhoeffer szerint, és ez azt okozza, hogy „megragad-
hatatlan lett, ezért ő sem képes másokat megragadni”.64 
Ennek egyik megjelenési módja az, hogy az istentisz-
telet csak a kispolgárokat célozza, és nem ad helyet a 
gazdasági élet szereplőinek, az értelmiségieknek, a for-
radalmároknak - érvel az evangélikus teológus. 

Megváltozott az egyház helye a keresztyénségen be-
lül is. A szerző úgy látja, hogy ma már csak az ünne-
pek esetében látható az egyház szerepe, pedig Isten a 
keresztyének mindennapjaiban is szeretne benne lenni, 
hiszen mi nem vétettünk ki a világból.65

Végül megváltozott az egyház helye a rendszeres 
teológiában. Bonhoeffer szerint „a súlyos probléma az, 
hogy a rendszeres teológiában az egyháztan egy a tan-
tételek sorában, ugyanakkor a tanítás egésze az egyház 
függvénye”66. Ezt azt jelenti, hogy a hit területén az 
egyház olyannyira meghatározó, hogy nem a dogma-
tikának kell elhelyeznie valahol az egyházat, hanem az 

63. BONhOEFFEr, dietrich, Az egyház lényege, Exit 
Kiadó, Kolozsvár, 2013
64. h.m., 20.
65. i.m., 22.
66. i.m., 24.
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kül élő tömegek Istenhez forduljanak és gyülekezetbe 
tartozzanak, akkor készeknek kell lennünk olyan gyü-
lekezetet építeni, ahol ez megvalósulhat. Azaz, ha az 
egyház és a gyülekezetek formája teret ad a keresőknek, 
akkor tömegek térhetnek vissza nem csak az egyház 
közelébe, hanem aktív gyülekezeti tagságot is alkot-
hatnak - vélekedik Warren. 

8. Mi az egyház dolga a világban?
„hogyan szóljon az egyház a világhoz?” - teszi fel a gya-
korlati alkalmazást meghatározó kérdését Bonhoeffer.73 
Arra mutat rá, hogy világunk szociális, gazdasági, po-
litikai problémáival kell foglalkoznunk, mert ezek-
ben átfogó jellegű koncepciókra és az azokból fakadó 
konkrét megoldásokra van szükség. ha erőtlennek 
éreznénk magunkat erre, akkor ne feledjük el: még 
nem merítettük ki a lelki erőforrást, amely rendelkezé-
sünkre áll mindebben.74 

A megoldást módját azonban Bonhoeffer nem úgy 
látja, hogy nekünk konkrétan a sorolt problémák ke-
zelésébe kellene bekapcsolódnunk. Jézusra hivatkozva 
állítja, hogy nekünk a megváltás tényével kell foglal-
koznunk, és majd abból fakad az emberi problémák 
megoldása. Sőt, nem is szabad az emberi problémákat 

73. BONhOEFFEr, dietrich, Etika, Exit Kiadó, Ko-
lozsvár, 2015, in: BONhOEFFEr, Az egyház lényege, 
69.
74. uo.

hogy alapos kutatásokat folytatott szolgálati területé-
nek demográfiai, szociális és egyéb jellemzőinek meg-
ismerése érdekében70, de ennek a kutatásnak mibenlé-
tét és részletes elemzéseit nem adja közre. Mentségére 
szóljon, hogy ő nem egy tudományos, szűk értelemben 
vett teológiai művet kívánt írni, hanem egy olyan gya-
korlati útmutatást, amely alapján egy gyülekezet lelki-
pásztora és tagsága képes lehet átformálni a közösség 
szerkezetét és szolgálatát a releváns társadalmi meg-
jelenés érdekében. Ugyanakkor - véleményünk szerint 

- Warren hibát követett el azzal, hogy nélkülözte az 
alaposabb, teológiai megközelítési módot, hiszen így a 
pragmatizmus irányába való elhajlás feltételezése mi-
att sokan elvetik művét és egész munkásságát.

7. Az egyház formája
Bonhoeffer az egyház helye megváltozásának tárgyalá-
sa után rátér az abból fakadó forma kérdésére. Ádám és 
Krisztus párhuzamát és szembenállást vizsgálva hang-
súlyozza, hogy az egyház csakis Krisztus felől értelmez-
ve értheti meg önmagát71, hiszen az Ádám felől értel-
mezett embernek vége, legyőzésre került. Az egyház és 
Krisztus viszonylatában a szerző a Megváltó helyettes 
áldozatára, mint az egyház megalapozására hívja fel a 
figyelmünket. Ez azonban azt is jelenti szerinte, hogy 
az egyház struktúrája sem lehet ettől független. Az 
egységstruktúra (Krisztus gyülekezetként való léte), 
az uralom-struktúra (Krisztus mint a gyülekezet ura), 
és a közösségi struktúra (Krisztus mint testvér) mind 
ebből adódik.72 Az ilyen módon szerveződő közösség-
ben lehet beszélni cselekvő gyülekezetről, amely mind 
igehirdetésében, mind az egyetemes papság elve szerin-
ti, tagjai által a világban végzett szolgálata által a mai 
korban is hitelesen jeleníti meg a hitet és Isten Országát. 

Warren mindenestől a cselekvő gyülekezetben és 
az aktív egyháztagságban hisz. Bonhoefferrel együtt 
vallja, hogy a Krisztus által elvégzett megváltásban 
van mindennek az alapja. A céltudatos koncepció alap-
ja, hogy az Istentől való (krisztusi) indentitás megha-
tározza az egyház formáját is. ha hívő emberekként 
(egyénileg és közösséget alkotva) szeretnénk Isten ke-
zében eszközzé válni abban, hogy a lelki otthon nél-

70. WArrEN, 37.
71. BONhOEFFEr, Az egyház lényege, 30.
72. h.m., 34-36.

„Warren mindenestől a cselekvő gyülekezetben 
és az aktív egyháztagságban hisz. Bonhoefferrel 
együtt vallja, hogy a Krisztus által elvégzett 
megváltásban van mindennek az alapja.”
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„Az amerikai lelkész is látja világ nagy 
gondjait: az öt nagy óriásnak nevezi azokat 
(lelki üresség, önző vezetés, szegénység, 
betegségek, és írástudatlanság).”

9. Az egyház létezésének szükségessége
Az előző pontokban megfogalmazott tételek elvezetnek 
bennünket egy alapvetően fontos kérdéshez, amelyet 
sok kortársunk feltesz, kimondva vagy kimondatla-
nul: „szükségünk van-e egyházra?”79 A szkeptikusok, 
ateisták mellett az ezotéria hívei is azon a véleményen 
vannak, hogy a válasz erre a kérdésre így szól: „nin-
csen”. Ugyanakkor a „modern egyházi irányzatok” és 
általában az angolszász keresztyénség határozottan ér-
vel amellett, hogy szükséges az egyház létezése, mert 
szükség van az abból fakadó tekintélyre; nélkülözhe-
tetlen a szolgálata, cselekvése; csak a megkövesedett 
igehirdetési gyakorlata ne lenne.80

Egyetértünk Bonhoefferrel, aki minderre így reagál: 
„…a »szükségünk van egyházra« kijelentést fenntar-
tásokkal kell fogadnunk”.81 Az egyházat Isten alkotta 
meg (abban kijelentve magát), így nincsen szüksége az 
ember vizsgálódására. Arra pedig kiváltképpen nin-
csen szüksége, hogy az ember elismerése miatt találjon 
létjogosultságra. Az ilyen keretet az egyház létezése 
nem is tűri, véleményünk szerint. Nem önmaga felső-
sége miatt, hanem alkotójának mindenek felett való 
volta miatt. Az egyház Istené, Istentől való, és létjogo-
sultságát csakis ebben a tényben találhatjuk meg.

Az egyház cselekvését ezért nem lehet az egyház lé-
tezésétől elvonatkoztatni.82 Vizsgálódásunk tárgyát 
figyelembe véve ezt azt jelenti, hogy nem csak a Cél-
tudatos Gyülekezet Mozgalom által folytatott karita-
tív munkákra van szükség, hanem arra is, hogy meg-
lássuk a mögötte álló egyházat. Azt, hogy nem lenne 
elégséges egy, a világ égető problémáira reagáló misz-
sziói program (a PEACE Terv) gyümölcsös folytatása 
ahhoz, hogy a Warren gyülekezetébe és mozgalmába 
tömörülő hívek hitelesen képviselhessék Istent a világ 
számára. Szükség van a mögötte álló (fontosságában 
valójában előtte és felette álló) egyházra, mert annak 
létezése miatt lehetséges egyáltalán a cselekvés, ami az 
adott esetben karitatív megmozdulások által jeleníti 
meg Istent. 

Warren így fogalmaz könyvének utolsó lapjain, 
mintegy összegezve, hogy miért is kutatta évtizedeken 

79. BONhOEFFEr, Az egyház lényege, 18.
80. uo.
81. i.m., 19.
82. uo.

mint kiindulási pontokat tekinteni.75 Mindenben Jé-
zus Krisztusra kell tekintenünk, és cselekedeteinknek 
és  teljes szolgálatunknak is Őrá kell irányulnia. Így 
Bonhoeffer szigorúan elkülöníti a lelkipásztori és a di-
akóniai megbízatást: „az első isteni, a második földi, 
az első Isten Igéjének, a második a keresztyén életnek a 
területe.”76 Tehát nem azt állítja, hogy nem szükséges a 
keresztyéneknek részt venniük a világ gondjainak hor-
dozásában, az emberek valós problémáinak megoldá-
sában. Ő inkább az egyház elsődleges küldetéséről szól 

- amely  minden előtt áll és meghatározza annak iden-
titását. Csak ezután arról, hogy ez előbbiből fakadhat 
az egyház részvétele a világ problémáinak kezelésében. 

Ezeket a gondolatok összevetve Warren írásaival és 
szolgálati gyakorlatával, azt látjuk, hogy a hasonló-
ságok és a különbözőségek az eddigiekben leírtaktól 
most sem térnek el. Az amerikai lelkész is látja világ 
nagy gondjait: az öt nagy óriásnak nevezi azokat (lelki 
üresség, önző vezetés, szegénység, betegségek, és írás-
tudatlanság).77 hite szerint az egyház - és benne is kü-
lönösen is a helyi gyülekezetek - szolgálata, diakóniai 
tevékenysége lehet a legeffektívebb segítség ezekben. 
Azonban ezen tevékenységek is csak az egyház sajátos 
létezéséből adódhatnak. Ezért szükséges, hogy olyan 
gyülekezetek sokasága kapcsolódjon be ebbe a szolgá-
latba, amelyek Istentől függenek, az Őtőle kapott cé-
lok alapján működnek. Warren munkásságban ezt a 
PEACE Terv írja le78. Bár a PEACE Warren, és a teljes 
mozgalom részletes tervét írja le a világban való szol-
gálatunkról, az alárendelt szerepet játszik a gyülekezet 
helyes formája és tartalma kérdéséhez képest. Sajnála-
tosnak látjuk azt, hogy Warren nem indokolja ezt rész-
letesen, így - felületes szemléléssel - azt lehet gondolni, 
hogy ő, kihasználva hatalmasra nőtt gyülekezetének 
és globális mozgalmának erejét, az e világi problémák 
emberi erőforrások (még ha egyháztagok is azok) által 
történő megoldását szorgalmazza.

75. i.m., 71.
76. i.m., 76.
77. A PEACE Terv hivatalos honlapja, https://www.
thepeaceplan.com A letöltés ideje: 2013. november 12., 
saját fordítás.
78. A PEACE Terv hivatalos honlapja, https://thepea-
ceplan.com/. A letöltés ideje: 2020. április 21., saját for-
dítás.
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„A gyülekezet építése nem könnyű feladat. 
Nem volt az az ószövetségi időkben, és 
nem volt az az újszövetségi időkben sem, 
mint ahogyan nem az napjaikban sem.”

bevezetőben említett, kortárs gyülekezetépítéssel fog-
lalkozó művek nagy része. Ugyanakkor számos véle-
kedés szerint Warren volt az, aki a huszadik század 
végén egy komplex teóriát alkotott meg ezen a terüle-
ten, aki nem csak annak elméletét dolgozta ki, hanem 
gyakorlati utasításokkal és mintagyülekezet(ek) fel-
mutatásával országos és nemzetközi, felekezeteken is 
átívelő mozgalmat hozott létre. Mások ebben követték 
őt (legalábbis időben értve), még akkor is, ha számos 
tételben nem egyeznek vele, vagy éppen ellentétes vé-
leményeket fogalmaznak meg. Javasoljuk, hogy min-
denki maga végezzen el egy alapos elemzést a számára 
érdekesnek tartott, a témában megfont mű, gyüleke-
zetépítési módszer vagy modell kapcsán. Természe-
tesen a kortárs kérdések alapján történő vizsgálódás 
ennek csak kicsiny része. Mindenekelőtt azt szükséges 
megvizsgálni, hogy az adott missziói és ekkléziológiai 
modell megáll-e a misszió és gyülekezetépítés, a teljes 
ó- és Újszövetségi Szentírás talaján, illeszkedik-e a 
Bibliában bemutatott misszió ívébe; egyezik-e hitval-
lásainkkal (rendszeres teológiai tételeinkkel); illetve 
egyházunk, gyülekezeteink gyakorlatába illeszthető-e 

- és egyáltalán: szükség van-e rá.
A gyülekezet építése nem könnyű feladat. Nem volt 

az az ószövetségi időkben, és nem volt az az újszövet-
ségi időkben sem, mint ahogyan nem az napjaikban 
sem. Bárki, aki Isten elhívása szerint erre vállalkozik, 

keresztül az egyház működésének titkait, és írta meg a 
Céltudatos Gyülekezet című művét: 

„Remélem, hogy a sorok 
olvasása közben érezni 

lehetett a Gyülekezet iránti 
elkötelezettségemet. Tiszta 

szívből szeretem a Gyülekezetet. 
Ez a valaha kitalált 

legnagyszerűbb dolog. Ha 
Jézushoz szeretnénk hasonlóvá 

válni, úgy kell szeretnünk a 
Gyülekezetet, ahogy Ő szereti, és 

meg kell tanítanunk másokat is 
a Gyülekezet szeretetére.”83

A szerző, idézett sorai után az Ef 5,25-30-ra hivatkozik. 
Ebben a szakaszban Jézus Krisztus, az egyháza iránt 
érzett szeretete kerül leírásra. Ő annyira szerette egy-
házát, hogy meghalt érte. Ez az érv nekünk is elégséges. 
Ez az alapja annak, hogy mi is szeretjük az egyházat. 
Nem azt vizsgáljuk, hogy szükséges-e az még ma is, 
mert amint kifejtettük, ennek a kérdésnek nincsen lét-
jogosultsága. Tudjuk, hogy szükség van rá, mert Isten 
így látta jónak. Azt keressük, hogy Isten egyháza mi-
lyen formában, módon, és mely eszközök használatá-
val töltheti be küldetését a leggyümölcsözőbben.

Összegzés
A fentiekben jeles teológus szerzők által felvetett, az 
ekkléziológia jelenét nagyban befolyásoló kortárs kér-
déseket vizsgáltunk meg, és vettük össze a tudatos 
gyülekezetépítés felfogásával. Amint jeleztük is, arra 
jelen terjedelemben nem láttunk lehetőséget, hogy 
több, nyugatról (az esetek nagy részében az Egyesült 
Államokból) kiinduló gyülekezetépítési módszert vagy 
modellt vessünk egybe az idézet és hivatkozott szerzők 
vélekedéseivel. A választásunk ezért a Warren, Céltu-
datos Gyülekezet címet viselő kötetében leírt gyüleke-
zetépítési felfogás vizsgálatára esett. Bár természetesen 
nem igaz az, hogy ezzel egyezne vagy együtt látna a 
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„Vizsgáljunk meg mindent, mielőtt könnyedén, 
egyéni szimpátia vagy fellelkesülés miatt 
belevágnánk valamibe. Legyünk bölcsek.”

lishing Group, Grand rapids, MI, USA - Camb-
ridge, UK, 2009

• SMITh, Warren, deceived on Purpose - The New 
Age implications of the Purpose-driven Church, 
Mountain Stream Press, Magalia, CA, USA, 2004. 
A könyv címe saját fordítás.

• STEINEr, József, A missziói elmélettől a gyakorla-
tig, hittudományi doktori értekezés a missziológia 
tárgykörében, debrecen, 2018

• TOMKA, Miklós, Vallásosság kelet-közép-európá-
ban - tények és értelmezések, Szociológiai Szemle, 
Budapest, 2009/3

• VOLF, Miroslav, Képünkre és hasonlatosságunkra - 
Az egyház mint a Szentháromság képmása, har-
mat Kiadó, Budapest, 2013

• WArrEN, rick, Céltudatos élet, Keresztyén Isme-
retterjesztő Alapítvány (KIA), Budapest, 2005

• WArrEN, rick, Céltudatos Gyülekezet, Új re-
mény Alapítvány, debrecen, 2006

• ZULEhNEr, Paul M., Igen a vallásra - nem az 
egyházra? Az egyház a holnap multikulturális 
társadalmában, in: KOCK, Manfred, Az egyház a 
21. században - A sokszínű jövő, a Magyarországi 
református Egyház Kálvin János Kiadója, Buda-
pest, 2004

az nehéz feladatot vállal fel, az Egyesült Államokban, a 
világ többi országában, vagy éppen hazánkban. Isten 
Szentlelke tud vezetni bennünket ebben. Ez nem ellen-
kezik azzal, hogy másoktól (is) tanuljunk. Ugyanakkor 
fontos a kritikus (tudományos) megközelítés: vizsgál-
junk meg mindent, mielőtt könnyedén, egyéni szim-
pátia vagy fellelkesülés miatt belevágnánk valamibe. 
Legyünk bölcsek.

Ugyanakkor ismerjük el: ha sikerül szép gyümöl-
csökkel szolgálnunk és épül egyházunk, gyülekeze-
tünk, azért is csak egyedül Istené a dicsőség.
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