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„It is better to fail in originality 
than to succeed in imitation.”1

   (Herman Melville)

Lehet-e, kell-e, szabad-e a gyülekezet építése, 
pásztorlása és gondozása közben kitekinteni, 
s messzebbre nézni és talán látni a szomszéd 
gyülekezetnél, amelyet amúgy is utálunk, mert 
látszólag jobban csinálja, mint mi? Lehet-e, 
kell-e, szabad-e túlmenni a magyar valóságon, 
benne a református önértelmezésen, s megnéz-
ni, netalán alkalmazni azokat a felismeréseket, 
amiket miénkhez hasonló nehézségekkel küz-
dő gyülekezetek már alkalmaztak? Mennyiben 
lehet utánozni egy modellt, vagy követni egy 
idegen metodikát, egyáltalán segíthet-e rajtunk 
bármilyen modell és elgondolás, legyen az bib-
likus vagy praktikus, esetleg e kettőnek furcsa 
protestáns ötvözete? Ahogy korunk egyik – sze-
rény véleményem szerint – „legalaposabb” eu-
rópai missziológusa, Stefan Paas megállapítja: 
„A régi modellek már nem működnek olyan 
jól, de újakat még mindig lehet találni.”2 Ha 
ez így van, és miért ne lenne így, akkor a kér-
dés már csak az, hogy érdemes-e keresni ezeket, 
és ha igen, akkor merrefelé is tapogatózzon a 
lelkész és presbiter, a gyülekezetéért élő és égő 
lelkes, vagy mára már kevésbé lelkes munkás? 
Ebben a tanulmányban ezt a fajta tapogató-
dzást szeretnénk segíteni és bátorítani, nem-
csak teológusok és lelkipásztorok, hanem min-
den olyan keresztyén számára, akinek fontos a 
gyülekezete és a gyülekezetek ügye.

Herman Melville mottóként idézett mon-
data, jóllehet, első ránézésre nem feltétlenül 

1  Melville, Herman: Hawthorne and His Mosses by 
A Virginian Spending July in Vermont, The Literary 
World, 1850. August 24., 146.

2  „Old recipes do not work so well anymore, but new 
ones are still to be found” – Paas, Stefan: Church Plan-
ting in the Secular West: Learning from the European 
Experience, Grand Rapids, Eerdmans, 2016, 201. 
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állja meg a helyét keresztyén talajon, különösen is nem protestáns környezetben, 
de nekem mégis, jelen lapszám témáján gondolkodva ez volt az első, ami felsejlett, 
valahonnan régről és valahonnan nagyon messziről. Arra biztosan emlékeztem, hogy 
nem a Moby Dickben írta, de arra is emlékeztem, hogy a puritán és szélsőségesen 
fegyelemvezérelt, kálvinista családból jövő Melville valahol nagyon markánsan fo-
galmazta meg véleményét az utánzásról. Számára – amit aztán több regényében is 
pontosan megfigyelhetünk – az élet egyik legfontosabb megfigyelése az volt, hogy 
különös módon a rossz mindig képes győzni a jó felett, s a csúnya elemészti a szépet. 

Talán önmaga sorsát látta ebben, talán a napi élet sikertelenségét, hiszen halála után 
évtizedekkel kapta csak meg a neki méltó helyet az amerikai írók Panteonjában. 3 
Egyfajta ars poetica is lehetne részéről: „Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint 
sikerrel járni az utánzásban.”4 

Természetesen nem pusztán Melville irodalmi nagysága miatt jutott eszembe 
ez az idézet, hanem a református napi valóság hasonló önkijelentései és önmegha-
tározása miatt, amiben – ha nem is ezekkel a szavakkal, de – folyamatosan ben-
ne vagyunk és benne élünk. Gyülekezeti és egyházi életünk minden sikertelensége 
valahol ebben az idézetben sűrűsödik össze, s talán még büszkék is vagyunk arra, 
hogy van nekünk sajátunk, a régi jó református modell, s inkább bukjunk bele, 
mintsem hogy utánanéznénk annak, hogy létezik-e olyan modell, olyan ötlet, olyan 
elv, olyan gondolat, aminek mi is, itthon is hasznát tudnánk venni, és sikerét, ered-
ményeit mi is alkalmazhatnánk. Mert az nem kérdés és nem vitás, hogy mi éppen 
úgy részei vagyunk a modern nyugati világ „hitehagyásának”,5 mint még nyuga-
tibb testvéreink. Álljon csak itt a mindenki által ismert és tudott utolsó hivatalos 
adat. A magukat Református Egyházhoz tartozóknak vallók száma 2001-ben még 
1.622.796 fő volt, míg 2011-ben már csak 1.153.454 ember gondolta úgy, hogy 
hozzánk tartozik.6 Azt pedig mindenki érezte már akkor is, amikor ezek a számok 
napvilágot láttak, hogy az elvesztett vagy soha meg nem talált 469.342 főt nem le-
het azzal a kegyes vagy sokkal inkább kegyetlen hazugsággal” helyett: „kegyetlen sa-
játos egyházi hazugsággal” megmagyarázni, hogy az „egyház belső statisztikái mást 
mutatnak”, „máshogyan és rosszul tették fel a kérdést a 2011-es népszámláláskor, 
mint korábban”, meg ugye a „születések és halálozások aránya”, és folytathatnánk 
hasonlóan ötletes akkori kommentárokkal. Az első igazán szakmai reflexió az Egy-
házi Jövőkép Bizottság (EJB) munkája volt, aminek 2014 novemberében a Zsinat 

3  Reményi József: Herman Melville, Nyugat, 1935/10. szám, 301.
4  Saját fordítás.
5  Sem a hely, sem az idő nem alkalmas arra, hogy teljes mélységében tárgyaljuk a külföldi tendenciákat 

és megnézzük ezeket a mutatókat, ha valakit részletesebben érdekel, akkor Paas, Stefan: Az utolsó idők 
munkásai, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2018, 31–49. oldalakat olvasva a holland valósággal szembesülhet, 
míg ha az angolszász helyzet érdekli akkor ajánlom The Archbishops’ Council: The Mission-shaped 
Church, London, Church House Publishing, 2004. tanulmányt.

6  Központi Statisztikai Hivatal: Népszámlálás 2011 – 21. Vallási felekezetek demográfiai jellemzői, Bu-
dapest, 2016, 2. URL: https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_21_2011.pdf 
(Utolsó letöltés: 2019. 07. 03.)
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asztalára lerakott dokumentuma immár belső folyamatokban is kimutatta mind-
azt, amit csak a külső folyamatok és megfigyelések támasztottak addig a pontig alá.  
A dokumentum legfontosabb megállapítása nem az, hogy 2008 és 2013 között 
milyen csökkenés figyelhető meg a gyülekezeti népmozgalmi adatokban, nem is 
az, hogy a gyülekezetek közel negyven százalékának a hosszú távú fenntartása és 
megmaradása már akkor (2014!) veszélyben volt a lelkipásztorok szerint, hanem 
az, amelyikben rámutatott az Egyházunkban tapasztalható missziói szemlélet hi-
ányára. „Gyülekezeteink egy része küldetéstudat hiányában csak vegetál. A meg-
változott világban gyülekezeteink jellemzően nem kepések magukat a Krisztustól 
kapott missziói elhívásban értelmezni. Számos gyülekezet elveszettnek és magára 
hagyottnak érzi magát, nincs a jövőre nézve látása és terve, csak a túlélésben re-
ménykedik. A közegyház – különböző szintjein – ugyanilyen módon sodródott 
bele az intézményfenntartó egyház társadalmi szerepébe.”7

Ennek a tanulmánynak a megírásában három fontos élmény vezérelt. Ezek közül 
az első Kustár György felkérése volt, érdekesnek és aktuálisnak éreztem a mimézis 
kérdéskörét a gyülekezeti élet napi gyakorlatában. Mennyiben lehet egy közösség más 
közösséget utánzó, követő, beleértve a sokszor hivatkozott ősgyülekezeti modelleket, 
s az erre folyamatosan visszautaló modern gyülekezeti működési és építési elveket?

A második élményem az egyik fő kutatási területem kapcsán került elő, a New 
York-i Redeemer Presbyterian Church által életre hívott és pásztorolt City to City 
gyülekezetplántálókat és építőket összefogó szakmai konferencia és annak hazai foly-
tatása, amelyet 2018. október-november fordulóján tartottak Krakkóban, s amely 
konferencián többedmagammal volt alkalmam részt venni. A konferencia egyik fon-
tos magyar vonatkozású bejelentése az volt, hogy 2019 tavaszán magyarul is megje-
lenik Timothy Keller Gyülekezet a központban8 című könyve, amelyet két helyszínen, 
Budapesten és Debrecenben fognak majd az egyházi kis- és nagyérdeműnek bemutat-
ni. A magyarországi helyszínek közül, tiszáninneni lévén, munkatársaimmal együtt 
inkább Debrecent választottuk, gondolva, hogy a küzdelmeink és a reményeink itt 
hamarabb összeérnek a szolgatársakkal és a gyülekezetekkel, mint a fővárosban, ami 
helyzeténél fogva más típusú dolgokkal kell, hogy megküzdjön, mint a vidék.

A konferencia, ami igazság szerint egy könyvbemutató kellett volna, hogy legyen, 
bennem nem azt a hatást váltotta ki, mint a krakkói „eredeti”. Krakkóban Tim Keller 
előadása tiszta volt és világos, önazonos, és sajnos ugyanezt tudom elmondani a deb-
receniről is. Az üzenet tiszta volt és világos: igaz, hogy ez van a könyvben, igaz, hogy 
Tim Keller így csinálja, de nálunk azért más a helyzet. Nem lehet és nem szabad egy az 

7  EJB: Párbeszédben a jövővel: Vitaanyag a MRE középtávú cselekvési tervéhez, Budapest, EJB, 2014, 23.
8  Timothy Keller Center Church című munkája mind protestáns, mind gyülekezetépítő szempont-

ból megkerülhetetlen mű, látásmódja és kiforrott, kipróbált, a protestáns teológiai hagyományban 
mélyen gyökerező evangéliumi szemlélete talán az egyetlen olyan látás, amely a kelet-közép-európai 
posztkommunista és népegyházi hagyományban is változást és szemléletformálást hozhat.
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egyben ezt sem „majmolni”,9 mert ugye van vidék is, meg van magyar valóság is, csak 
lassan, megfontoltan, nem vagyunk mi sem Krakkó, sem New York. Szóval olyan 
igazi, olyan megszokott református volt az egész, ráadásul még azt sem lehetett mon-
dani, hogy feltétlenül a megszólalókon múlt volna a dolog, egyszerűen az nyert meg-
erősítést, hogy mintha még a legjobb szándékkal sem tudnánk és nem is akarnánk 
kilépni a „jó kis magyar református” valóságból. Mintha az a gondolat, hogy létez-
nek modellek és modell értékű szemléletek, amelyeket nemcsak fel lehetne, hanem 
fel kellene használni a gyülekezetink építésében, revitalizációjában, vagy figyelembe 
venni az esetleges és „választásiígéret-szagú” gyülekezetplántálási koncepcióinkban, 
egyenesen ördögtől való lenne.

A harmadik élményem egy az elmúlt hónapban részemre átadott opponálandó 
szakdolgozat volt, amelyben a szerző a történelmi hagyományőrzés és újrajátszás le-
hetőségeit vizsgálja, s megkülönböztet a hagyományőrző csoportokon belül is „fel-
használó típusú” és „elit hagyományőrző” csoportokat a következők szerint:

Vannak olyan csoportok is, akiknél adott a kellő indíttatás, felhasználjak a rendelke-
zésre álló eredményeket és azt próbálják megmutatni, a gyakorlatba átvinni. Erre a 
felhasználó típusú hagyományőrzés a legmegfelelőbb kifejezés.

Az un. elit hagyományőrzés olyan, amelyik nemcsak felhasznál, hanem termel 
is információt, s amely a múlt megismerésének ugyanolyan fontos módszere, mint 
bármilyen más múlttal foglalkozó tudomány. Egy „profi” hagyományőrző, a lehető 
legjobb felkészültséggel teszi a dolgát, olyan információt/tudást közvetít, amit sem-
milyen más tudományág nem képes, holott ez is a múlt megismerésének eszköze.  
A hobbi hagyományőrzők munkája is fontos, de más a motiváció. Az elit az, aki 
érteket is teremt.10

A dolgozat nem tér ki arra, hogy vajon a magyar terminológia fedi-e a valóságot, 
vagy az újrajátszók, esetleg a hagyományőrzők eredeti szándékát, de megemlíti, hogy 
a külföldi hasonló csoportok esetében a reenactment kifejezés az, ami keretezi és pon-
tosan leírja az aktuális tevékenységet. Azóta is azon rágódom, s nem hagy nyugton 
a gondolat, hogy ha a jelen református egyház jelen gyülekezeti körképét nézzük és 

9  Nem feltételezem, hogy a konferencia szervezőiben erős vágy lett volna arra, hogy megvitassák René 
Girard mimetikus antropológiájának kulcsfogalmait, de az utánzás és rivalizálás és az ebből fakadó ag-
resszió kérdésének ilyen fokú egyházi megjelenése is megérne jó néhány egyéb kutatást és tanulmányt. 
Mindenesetre, ha időben felismernénk Girard igazságát a saját berkeinken belül, sokkal krisztusibb és 
emberbarátibb belső folyamataink lehetnének. Mert az embert az állattól az is megkülönbözteti, hogy 
bennünk vágy él a mimézisre, s az nem pusztán késztetésekre és szükségletekre épül. Persze aztán „...a 
felszabadított vágy a versengés felé kanalizálódik, ami meglehetősen kreatív ugyan, de végül is kiábrándító, 
mert vagy terméketlen konfliktusokban, vagy anarchikus zűrzavarban végződik, a hozzá tartozó növekvő 
szorongással. Megvan ennek a maga oka.” – Girard, René: Mi rejtve volt a világ teremtésétől fogva, 
Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2013, 289.

10  Nádaskai Gabriella: Lovagok, vitézek / A történelmi hagyományőrzés és újrajátszás közösségi szerepei, 
Szakdolgozat, Sárospatak, 2019, 17.
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vizsgáljuk, akkor milyen kategóriába is tudnánk beleerőszakolni magunkat? Hagyo-
mányőrzők vagyunk vagy újrajátszók? Ha hagyományőrzők, akkor felhasználó típusú 
vagy értékteremtő elit módon közelítünk az őrizni kívánt hagyományhoz? Ha ebből 
a kettőből kellene választanunk, akkor én is támogatnám a külföldön használatos 
terminológiát, hiszen a reenactment (újrajátszás) fogalma talán a legegyszerűbben úgy 
írható le, mint egy olyan jelenben zajló szerepjáték, amely szabadon vegyíti a múlt 
elképzelt és pontosan feltárt elemeit, hozzásegítve ezzel a reenactort (újrajátszót) a 
mélyebb megértéshez és megéléshez, fenntartva azt a kritikát, hogy az így újrajátszott 
élmény inkább a jelen felől nyer értelmezést, mintsem a kollektív közös múltból.11

Természetesen nem képezi jelen teológiai vizsgálódás tárgyát, hogy gyülekeze-
teink a történelmi újrajátszásnak vagy hagyományőrzésnek melyik kategóriájába is 
sorolhatók. Ugyanakkor engem mélyen elgondolkodtat, hogy a jelen egyházi hely-
zetünkben – és ebben a 2013-ban, az EJB által kiadott Érintés füzet lelkipásztorok 
által kitöltött és visszaküldött kérdőívei is megerősítenek – a szakembergárdánk egy 
jelentős része a gyülekezetét és a benne betöltött szerepét hasonlónak látja egy kö-
zepes szintű hagyományőrző egyesülethez. Maradva a teológiai korrektség talaján, 
mondjuk ki, hogyha egy gyülekezet nem más, mint egy felhasználói szintű hagyo-
mányőrző egyesület, aki alkalomról alkalomra megpróbálja megőrizni azt, amit az 
ősök egy-két generációval korábban rábíztak, akkor ne számítson másra, mint amit a 
hasonló célú és formavilágú egyesületek is megélnek. Ahol napi szinten a gyülekezeti 
élet és létforma nem hagyományőrzés, hanem újrajátszás, ott talán jobbak az esélyek, 
mert legalább azok, akik újrajátszanak valamit, élvezik, amit csinálnak, talán a szen-
vedélyük lesz, és talán ez a szenvedély egy-két emberre szintén átragasztható.

 Itt akár vége is lehetne ennek a tanulmánynak, ha a fentebb tett megállapítá-
som konklúzió lenne, de mivel nem végső következtetés, hanem kiindulás alap, így 
meg kell vizsgáljuk, hogy a keresztyénség protestáns nagycsaládján belül, beleértve 
a Magyarországi Református Egyházat is, vannak-e és lehetnek-e olyan gyülekezeti 
modellek vagy ezen modellek kiépítésére és megvalósítására tett törekvések, amelyek 
képesek kimozdítani a keresztyén hagyományőrzésből vagy történelmi újrajátszásból 
a közösségeinket. Mindezt úgy, hogy nem egy modern hagyomány vagy gyülekezet-
építési koncepció őrzésére teszünk kísérletet, hiszen akkor ugyanabba a problémába 
ütköznénk, hanem, hogy a gyülekezet csakugyan gyülekezet legyen, a szó teljes és 
biblikus értelmében.

Természetesen már itt felmerül a kérdés, hogy amikor azt mondom, „gyüleke-
zet”, akkor valójában mit is értek rajta? Mindig is irigyeltem az angolszász kultúrában 
teológiát művelőket, mert számukra teljesen egyértelmű, hogy amikor azt mondják, 
gyülekezet, akkor azt is mondják, hogy Egyház, ezzel kifejezve azt, hogy a gyülekeze-
tet és Egyházat szétválasztani, megosztani nem lehet és nem is érdemes.12 Természe-
tesen megvan nekünk erre a saját magyarázatunk, ennek egyik tökéletes mintapéldája 

11  Agnew, Vanessa: Introduction: What is Reenactment?, Criticism, 46, 2004/3, 327–339.
12  Amióta gyülekezetépítéssel foglalkozom, egy skót példától eltekintve az élőbeszédben nem talál-

koztam a congregation kifejezéssel, de a local church is erőltetett az angolul beszélők számára, teljes 
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egy korábbi dunamelléki főjegyző minden szempontból megszívlelendő gondolata: 
„Az egyház gyülekezeteiben él. Régi, bölcs igazság ez. Semmi nem pótolja a gyüleke-
zetet, mely, mint cseppben a tenger hordozza az egyház jellemzőit, akkor is, ha nem 
tud minden egyházi szolgálatot egymaga vállalni. Nem lehet ezért semmit sem kez-
deni az olyan egyházképlettel, mely felülről lefelé, a szervezettől a gyülekezet felé akar 
életet lehelni az egyházba. ...Sem intézmények, sem programok, sem sajtó jelenlét 
nem pótolja azt, ami elsősorban a gyülekezetekben kell, hogy történjék.”13

Arra a kérdésre pedig, hogy mi történik vagy mi kellene történjen a gyülekeze-
tekben, talán szebb és korrektebb választ nem is találhatnánk, mint amit Bonhoeffer 
írt Az egyház lényege című írásában. „A gyülekezetben történik a Lélek elfogadása, a 
megértés csodája, a bűnök bocsánata.”14 Bonhoeffer látásmódjában különös hang-
súllyal bír az őskeresztyénség gyülekezeti gyakorlata, amelyben és ahol fel sem merült 
az, amit a modern, akár a római katolikus, akár a protestáns gyülekezet fogalma 
jelent, hiszen nála a gyülekezet mindig és kizárólag Isten csodája és cselekvése, hiszen 
„[a]hol Ige van, gyülekezetnek is lennie kell az Ige körül”.15 El egészen odáig, hogy az 
„...egyház maga a jelenvaló Krisztus. Isten jelenléte a földön Krisztus. Krisztus jelen-
léte a földön az egyház.”16 Éppen ezért fontos önmagunkban tisztázni, hogy amikor 
a gyülekezetre gondolunk, akkor, a nyelvi egyértelműségen túl, a gyülekezetet milyen 
viszonyban látom az egyházzal, írjuk azt akár kicsi, akár nagy kezdőbetűvel?

Hans Künggel kell egyetértsek abban, hogy az újszövetségben használt „eklé-
szia” terminus az Ószövetség görög fordításában válik igazán érdekessé és keresztyén 
szempontból is fontossá, ahol a közösség, a gyülekezet nemcsak úgy akármire gyűlik 
össze és akárki köré, hanem maga Isten az, aki összegyűjti, maga Isten az, aki tagjait 
kiválasztja, maga Isten az, aki végig a középpontban van. Így lesz az „eklészia” nem 
csak a semleges „kahal” fordítása, hanem az Isten közösségének és gyülekezetének is 
a megfelelője. Ez egyben azt is jelenti, hogy akkor, amikor egy helyi gyülekezetről 
beszélünk, akkor nem a nagy Egyház egy kis helyi szekciójáról beszélünk, hanem 
magáról az Egyházról.17

Talán a legegyszerűbb példa erre Pál apostol első Korinthusi levele, amelyben 
ezt olvassuk: „Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szószthe-
nész testvér az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban 
megszentelteknek, elhívott szenteknek; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevét, az ő és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják.” Vagyis az Istennek 
egy gyülekezete van, legyen az Rómában, Korinthusban vagy éppen Alsósalakmo-
toroson. Ennek az egészen egyszerű ténynek a megértése már sokat segítene abban, 

természetességgel a church szót használják, nem is értve, hogy miért akarom én „furcsa magyarként” 
megbontani a megbonthatatlant.

13  Peterdi Dániel: Miben várom a változást egyházunkban?, DUNAMELLÉK, Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerületi Közlemények, Budapest, 2011. december, 1.

14  Bonhoeffer, Dietrich: Az egyház lényege, Ford. Visky S. Béla, Kolozsvár, Exit Kiadó, 2013, 42.
15  Uo.
16  Uo., 34.
17  Küng, Hans: The Church, London, Search Press, 1968, 79–96.
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hogy a saját történetünket és vele együtt a gyülekezetünk történetét egy egészen más 
perspektívából lássuk. E látás nélkül szomorkodunk azon, hogy a gyülekezetünk fogy, 
mivel a faluból a városba migrálnak az emberek. Ezzel a látással hálás szívvel örülhe-
tünk annak, hogy az Isten gyülekezete nő, mert aki tőlem elmegy, ha jól csináltam a 
dolgom, akkor jó eséllyel valahol máshol ugyanennek az egy gyülekezetnek lesz majd 
a része.18 E látás hiányában a városi papság egymást öli a parókiális jog visszaélései 
felett, ezzel a látással végre kimondhatnánk, hogy a parókiális jognak sem értelme, 
sem alapja nincs a városi közösségeink életében. Mennyi minden van még, amit e 
látás szerint újra lehetne és kellene gondolni, beleértve a lelkipásztori szolidaritást, az 
egymás iránt érzett és megélt felelősséget stb.

Ez egyben azt is jelenti, hogy nem gondolhatok sem jobbat, sem többet az 
Egyházról, mint amit gondolok a saját gyülekezetemről – és fordítva. Megint csak 
szeretnék visszautalni egyházunk elmúlt 10 évének egyik legfontosabb és legalapo-
sabb teológiai önreflexiójára, az EJB munkájára, ahol markánsan és hangsúlyosan 
is megjelenik a missziói egyház és így a missziói gyülekezet fogalma. Talán ezért is 
volt olyannyira ijesztő sokak számára ez a munka és a belőle születő dokumentum, 
hogy sikerült az egész ügyet parkolópályára tenni, a szokásos és jól bevált református 
modell szerint: ha meg akarsz ölni egy ügyet, akkor köszönd meg az előző bizottság 
munkáját, és hozz létre egy másikat, ami majd átgondolja, mit érdemes az előző bi-
zottság munkájából komolyan venni. Az ítélet mégis elhangzott, igaz, nem ítélkezve, 
hanem a jobbítás szándékával, és akinek volt füle, az hallotta s reméljük értette is:  
„...ha az egyház nem missziói, lényegétől idegenedett el.”19 Az, hogy mi a misszió 
és mi a missziói egyház, Lesslie Newbigin és David J. Bosch munkáiban megfelelő 
részletességgel magyar nyelven is elérhető, csak egyetlen gondolat kívánkozik ide tő-
lük, alátámasztva azt, amit az EJB munkája is megerősített: „Ma már lehetetlen úgy 
beszélni az egyházról, hogy közben ne beszélnénk a misszióról.”20 Hiszen az egyház 
lényegénél fogva missziós természetű. Tehát minden gyülekezet is csakis és kizárólag 
missziós természetű lehet, ez az egyetlen, ami kiemeli és megkülönbözteti a hagyo-
mányőrzők lelkes vagy lelketlen csoportjai közül.

Természetesen nem újkeletű ez a gondolat, hiszen szinte kivétel nélkül minden-
ki, aki a gyülekezetépítés, gyülekezetrevitalizáció és gyülekezetplántálás témaköréhez 
nyúl, és az elmúlt közel harminc évben nyúlt, az ismeri és tudja ezt a fogalmat, és 
következetesen így is használja, mind az egyetlen nagy Gyülekezet, mind ennek a 

18  Az már egyházvezetői és egyházszervezeti kérdés, hogy tudunk-e és akarunk-e a vidéken hospice gyü-
lekezetekben szolgáló lelkészeknek, miután mindenkit eltemettek, munkát és szolgálati lehetőséget 
teremteni a Gyülekezeten belül egy nagyvárosban, ahol lenne munka számára is, vagy olyan speciális 
képzést adni neki, ami segíti a helyben maradását, és – mondjuk – a cigányok között végzett speciális 
szolgálatra kap felhatalmazást.

19  EJB: i. m., 12.
20  Bosch, David J: Paradigmaváltások a misszió teológiájában, Ford. Boros Attila, Budapest, Harmat–

PMTI, 2005, 344.
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helyi „letéteményesei” esetében.21 Ha pedig valami Marosvásárhelyen Csiha Kálmán 
számára éppen úgy tiszta és világos, mint John Stottnak a londoni Regent’s Street 
végén, ráadásul úgy, hogy mindezt a New York-i Tim Keller Redeemer Presbyterian 
Church-beli tapasztalatai fogják egybe, ott kell, hogy legyen valami közös tudás, egy 
közös modell, amire a jelen gyülekezetei is építhetnek. Ahogyan arra Lovas András 
rámutat a Gyülekezet a központban könyvhöz írt előszavában, egy modell esetében 
sohasem az a feladat, hogy az ember pusztán leutánozza, és gépies módon megva-
lósítsa azt, hanem hogy az ember elsajátítsa azt a szemléletet és gyakorlatot, ami 
alapján minden gyülekezet képes gyülekezetként működni, hasonlóan a modellül 
vett kiindulási alaphoz.22 Tehát sohasem vezet sehova sem, ha egyfajta „szent franchi-
se-ként” értelmezzük ezeket a modelleket, amiket a „rendszergazda” komplex rend-
szerként ad át, hogy aztán mindenki a pontosan lemásolt és megvalósított modellt 
saját felelősségre működtesse.23 A hatékony szolgálattal szemszögéből nézve többen 
megállapítják, hogy azok a könyvek, amelyek ilyen szemlélettel akarnak modelleket 
bemutatni, sokkal gyakorlatiasabbak, mint amennyire teológiailag megalapozottak 
és biblikusak. Ezek a „Hogyan csináljunk/Hogyan ne csináljunk gyülekezetet” témájú 
könyvek. A szakirodalom másik jelentős csoportját azon modellek bemutatása teszi 
ki, amelyek minden egyes gyülekezetre érvényes bibliai elveket fejtenek ki, sokszor 
nélkülözve mindenféle gyakorlatiasságot a konkrét megvalósíthatóság terén.

Természetesen mindkettőből vannak üdítő kivételek, amelyeknek a megfonto-
lásait érdemes hazai környezetben is komolyan venni. Míg a biblikus elvekről szóló 
és széleskörű nemzetközi tanulmányokra építő Christian A. Schwarz A Gyülekezet 
természetes fejlődése egészen népszerű volt protestáns körökben, ugyanakkor ma talán 
„fogyaszthatóbb” lehet sokunk számára Mark Dever Nine Marks of a Healthy Church 
című könyve, amely megfelelő alapossággal és bibliai jártasággal, de mégis gyakorla-
tias életre látással fogalmaz meg intenciókat a gyülekezetekben végzett szolgálatról. 
Dever könyvében az „egészséges gyülekezetnek”24 kilenc olyan jellemzője van, illet-

21  Lásd például Ed Stetzer: Planting Missional Churches (2006), Csiha Kálmán: Gyülekezetépítés (2003), 
John Stott: Az élő gyülekezet (2007), James MacDonald: Vertikális gyülekezet (2018), Robert Schnase: 
A gyümölcstermő gyülekezet (2012). Megint csak a teljesség igénye nélkül, a korábban említett írá-
sokon túl a hazánkban is népszerű gyülekezetépítő könyvek mindegyike úgy beszél a gyülekezetről, 
mint amelyik természeténél fogva missziói szemléletű vagy helyesebben lényegében missziói, hiszen 
Isten küldte el ebbe a világba, s maga Isten határozta meg így a létét.

22  Keller, Timothy: Gyülekezet a központban, Ford. Győri Péter Benjámin, Budapest, Harmat–Kál-
vin–Luther, 2019, 5–6.

23  Amióta 2006-ban magyarul is megjelent Rick Warren Céltudatos gyülekezet című könyve, több 
erre épülő képzés is megvalósult hazánkban, segítve azokat, akik ezt a modellt akarták működtetni. 
Ismeretem szerint két magyar református gyülekezet is megpróbált csatlakozni, nemcsak az elvek 
megértésének szintjén, ehhez a mozgalomhoz, hanem a konkrét modell teljes lemásolásával. Ugyan-
akkor hamar kiderült, hogy míg Amerikában közel azonos társadalmi kontextusban csakugyan lehet 
a Céltudatos gyülekezet-modellt franchise-osítani, addig a magyar viszonylatokra való átültetése nagy 
erőfeszítéseket kíván.

24  Csiha Kálmán Gyülekezetépítés könyvében is az egyik fő gondolat, hogy a gyülekezetépítés feladata 
nem más, mint az egyház beteg testének a gyógyítása, vagyis az egészséges lét és élet felé való segítése, 
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ve kell, hogy legyen, amelyek megközelítőleg egészséges és Isten szerinti közösséget 
teremtenek. Az egész szemléletmód szíve és egyben gerince az igehirdetés, amelyet 
talán magyarázó vagy értelmező igehirdetésként lehetne a legjobban visszaadni, ami 
a teljes megértést és elmélyülést teszi lehetővé a közösség számára. Azért is fontos 
az igehirdetésnek ez a fajtája, mert ebből bomlik ki minden más ismertetőjel, igaz 
nekünk, reformátusoknak nem kellene, hogy ez a fajta gondolkodás különösebb no-
vum legyen, mégis sokan rá tudnak csodálkozni még mindig. 25 A helyes igehirde-
tésből következik az alapos biblika teológia, ebből pedig olyan dolgoknak a biblikus 
megértése és felismerése, mint az evangélium, a megtérés, az evangélizáció, a tagság, 
az egyházfegyelem, a megszentelt életű tanítványi lét vagy akár annak megértése, 
hogyan is kellene kinéznie a biblikus vezetésnek a gyülekezetben. Nem véletlenül 
jegyeztem meg, hogy nekünk, reformátusoknak nem kellene ezen meglepődnünk, 
mert meggyőződésem, hogy ha van még egy olyan egyházi keret, amelyben ezeknek 
az elveknek a lehető legtermészetesebb módon kellene működniük, akkor az épp a 
mi református közegünk. Helyesebben ez lehetne, ha mernénk és akarnánk teljes 
odaadással belépni ennek a történetnek a fő sodrába, és a lelkipásztoraink azt csi-
nálnák, amire elhívást és felhatalmazást kaptak – már ha kaptak, de jó reménységgel 
vagyok-e felől. Mi, a teológiáinkon a mai napig – nagyon helyesen – igehirdető lelki-
pásztorokat képzünk, ugyanakkor a valóságban sokszor a legkevesebb erő és figyelem 
a lelkipásztor életében erre irányul. Aztán ennek látható és érzékelhető jelei vannak a 
gyülekezeteink életében.26  Nem véletlenül fogalmazta meg az EJB az egyházszervezet 
reformjának alapelveivel kapcsolatban, hogy „[b]iztosítani kell, hogy a lelkipásztor 
csak a lelkipásztori munkát végezhesse”.27 Ez nem azt jelenti, hogy a lelkipásztornak 
csakis és kizárólag igehirdetői feladata lenne, de vagy az egyetemes papság gondolatát 
kell komolyabban venni és alkalmazni, vagy az igehirdetőinknek még mélyebben és 
erősebben odafordulni az igehirdetés szolgálata felé.

tudva azt, hogy meggyógyítani teljesen nem áll hatalmunkban.
25  Dever, Mark: Nine Marks of a Healthy Church, Wheaton, Crossway, 2013. A kilenc ismertetőjegy 

a következő: 1, Expositional Preaching 2, Biblical Theology 3, Biblical Understanding of the Good 
News 4, Biblical Understanding of Conversion 5, Biblical Understanding of Evangelism 6, Biblical 
Understanding of Membership 7, Biblical Church Discipline 8, Promotion of Church Discipleship 
And Growth 9, Biblical Understanding of Leadership.

26  Több nemzetközi kutatás is foglalkozott a kérdéssel, általánosságban elmondható, hogy azon 
gyülekezetek, amelyeket a saját belső egyházi és külső össztársadalmi megítélésük alapján is „élőnek”, 
„hatékonynak” „egészségesnek” mondanak, és csakugyan látványos eredményeket érnek el a gyüleke-
zeti élet különböző területein, mind olyan lelkipásztorok vezetnek az igei látás terén, akiknek semmi 
más dolguk nincsen, mint igét hirdetni, képezni, tanítani. Arra a kérdésre, hogy vajon mi lehet egy 
tipikus megachurch, mondjuk a Willow Creek vagy egy konzervatív protestáns Redeemer „sikerének” 
a kulcsa, bizonyára nagyon összetett választ lehet adni. Az, hogy az igehirdetők ezekben a gyülekeze-
tekben 20-30 munkaórát töltenek a vasárnapi igehirdetésre készüléssel – szerény véleményem szerint 
– bizonyára hozzájárul ahhoz, hogy az istentiszteleti közösségeikben egészen más dinamikát élnek 
meg, mint mi.

27  Ejb: i. m., 66.
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Akármennyire is az előző kategóriába próbálta magát beszuszakolni, én mégis alap-
vetően az egyik legjobb „hogyan csináljuk”-könyvnek tartom John F. Macarthurnak, 
a Grace Community Church lelkészének a Mester terve szerinti gyülekezet című írását, 
amely alapos részletességgel veszi végig, hogy mit kellene tenni és mit nem egy gyülekezet 
életében. Ezt kiegészíteni Csiha Kálmán Gyülekezetépítés című könyvével egészen eredmé-
nyes lehet a gyülekezeti élet és a benne végzett szolgálat újragondolásának szempontjából.

Ami miatt én mégis egy harmadik kategóriát és annak egyik legalaposabb művét 
javaslom megfontolásra mindenkinek, az pontosan az a dilemma, amivel nekiindul-
tam ennek a gondolatfolyamnak. Menyiben lehet, kell és szabad követni egy modellt 
a gyülekezetépítés terén, tudva, hogy miközben minden ilyen fentebb is említett és 
tárgyalt modell veszi magának a bátorságot és kiindulási alapként az őskeresztyén 
gyülekezet modelljét jelöli meg forrásként, ugyanakkor meg kell állapítsuk, a legke-
vesebb és legpontatlanabb információink pont erről a modellről vannak, akkor, ha az 
ApCselben és az apostoli levelekben gyülekezetépítési modelleket akarunk keresni. 
Meggyőződésem, hogy nem azért írták le az ott szereplő bizonyságtételeket, mert 
pontos modellt akartak adni az utókornak, ami lekövethető, másolható vagy éppen 
utánozható, ezzel mintegy örök működési elvet hagyva hátra. Természetesen lehet és 
kell mintákat keresnünk az őskeresztyén gyülekezetek hétköznapi gyakorlatában, de 
mindezt csakis azzal az igénnyel tehetjük, hogy szem előtt tartjuk azt a kontextust, 
amiben ezek a szövegek születtek, továbbá azt a kontextust, ami a szövegben szereplő 
közösségek életét és hétköznapi működését „keretezte”. A kontextuális teológia egyik 
legfontosabb felismerése különösen is fontos a gyülekezetépítési modellek teológi-
ai megközelítésénél. „A bibliai szöveg értelmezésében egész kontextusunk közrejátszik.
„28 Tehát a Szentírásban felfedezni vélt vagy csakugyan megtalált gyülekezetépítési 
modellek és leírások megértésénél mindhárom kontextusnak: a valós történésnek, az 
írásba foglalásnak és a modellt kereső olvasónak a „világa” találkozik és ebből szület-
het meg egy nagyon  sajátos értelmezés. Azért gondolom, hogy sajátos, mert – már 
csak a kontextus megélésének intenzitása miatt – a legerősebb automatikus hatást29 

28  Bosch: i. m., 387.
29  Éppen ezért kell erőfeszítéseket tenni azért, hogy az egyház és annak tagjai képesek legyenek ebből 

az erős meghatározottságból kilátni, és legalább ilyen intenzitással „megélni” a másik két kontextust. 
A legtöbb jelenkori tévedés és elhajlás az Isten Igéjétől pontosan ott következett és következik be a 
gyülekezet életében, ahol a jelen kontextusa olyan erősen tompítja el az érzékeket, hogy az kizárja a 
másik kettőt. Pál apostol görögnek görög lett, zsidónak zsidó, de mondjuk nem lett és nem is lehetett 
a homoszexuálisoknak homoszexuális. Nyilván nem célom kiengedni ezt a szellemet a palackból, de 
érdekes látni, hogy még olyan világméretű mozgalmakat útjára indító evangéliumi gyülekezeteknél is, 
mint például a Hillsong, felmerült a dilemma – és már az is probléma számomra, hogy felmerülhetett 
–, hogy nem kellene-e sokkal nyitottabban állni a melegházasság megáldásának kérdéséhez, hiszen a 
gyülekezetnek elfogadónak és irgalmasnak kell lennie. Hasonló értelmezésből fakadt a „megachurch” 
mozgalom egy-két jeles képviselőjének nyilatkozata, akik az elsődleges elhívásukat csakis és kizárólag 
gazdag, középértelmiségi fehér emberek között tudták értelmezni. De legalább ilyen izgalmas kérdés 
lehet, csakhogy a saját házunk táján is sepregessünk, egyházunk intézményfenntartó léte. Hiszen a 
jelen kontextusa nagyon erősen kínálja fel ezt a lehetőséget – és anélkül, hogy politikai vagy gazdasági 
felhangot kapna ez a dilemma –, de a legtöbb esetben az intézményeink – legyen szó oktatásról vagy 
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az olvasó és modellt kereső emberre a saját kontextusa gyakorolja. 
Éppen ezért van szükségünk olyan modellekre, amelyek nem pusztán biblikus 

elveket fedeznek fel újra és újra, s ezt próbálják elmélyíteni, nem csak praktikus gya-
korlati megfontolásokat tartalmaznak konkrét lépésekkel és akciótervvel, hanem 
ezeken túl és ezekkel együtt a legfontosabbat teszik: teológiai szemléletet formál-
nak. Meggyőződésem, hogy ma erre van egyházunkban és így gyülekezeteinkben is a 
legnagyobb szükség, egy olyan egységes és modern teológiai szemlélet kialakítására, 
amelyik képes mindhárom kontextusban egyformán „gondolkodni”. Hű a Szentírás-
hoz, követi az apostoli hagyományt, és képes reagálni a jelen kor aktuális kihívásaira. 
A teológiai szemlélet – véleményem szerint – legtisztább megfogalmazása Tim Keller 
tollából származik: „Az evangélium hűséges újrafogalmazása bőséges következteté-
sekkel az életre, szolgálatra, misszióra nézve az adott kultúrában, a történelem egy 
bizonyos pontján.”30 Az általa képviselt és alkalmazott teológiai szemléletnek, amely 
a „Center Church” nevet viseli, három fő alappillére van, s ez a három pillér lesz egy-
ben a könyv három fő területe is: evangélium, város és mozgalom. Keller szerint ah-
hoz, hogy a gyülekezetek betöltsék Istentől rendelt funkciójukat, elengedhetetlen az 
evangélium újrafelfedezése önmagunk és mások számára, ennek tiszta és egyértelmű 
hirdetése, úgy, hogy lefordítjuk és adaptáljuk az evangéliumot anélkül, hogy felál-
doznánk bármit is az üzenetből, engedve, hogy a gyülekezet mindenestől missziói 
közösséggé váljon, amelyik helyesen értelmezi kapcsolatát a világgal és az Egyházzal, 
a múltjával és a jelenével egyaránt.

Azt a munkát, amit az EJB elkezdett, nem központilag és nem „felülről” fogják 
befejezni. Csakis kizárólag „alulról”, a gyülekezetek felől lehet változást elérni, ahol, 
ha ez a teológiai szemlélet meggyökerezik, ahol a gyülekezet elhiszi, hogy léte csakis 
és kizárólag missziói lehet, ott nagy eséllyel a Gyülekezet is gyógyulhat, változhat és 
egészen krisztusivá és hatékonnyá válhat. Nyilván a harmadik kategóriában a leg-
nehezebb magyarul is szakirodalmat találni, ezért is öröm, hogy Tim Keller könyve 
végre magyarul is megjelenhetett. Meggyőződésem és reményem, hogy az ilyen és 
ehhez hasonló teológiai szemléletformálás, ahogyan a világ számos pontján, úgy ná-
lunk is hatással lesz, nemcsak a nagyvárosi gyülekezetek életére, hanem egyházunk 
egész gondolkodására nézve. Mert a teológiai szemlélet az egyetlen olyan – ha úgy 
tetszik – modell, amelyik nem modell érvénnyel akar fellépni. Nem utánozni kell, 
nem lemásolni kell, hanem „csak” megérteni, hogyan is kell a gyülekezetnek ma be-
töltenie Istentől jövő rendeltetését. Talán így képesek leszünk kilépni a múlt utánzá-
sának bűvköréből, s talán felsejlik előttünk annak a lehetősége, hogy csak azért, mert 
valami, valahogy nálunk lenni szokott, az még egyáltalán nem biztos, hogy továbbra 
is úgy kell, hogy legyen...

szociális területről – sohasem a misszió, hanem sokkal inkább a diakónia vagy csak az egyszerű meg-
élhetés eszközei.

30  Keller: i. m., 20.
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The Necessity of Transforming Theological Perspective, or the Dilemmas
of Imitable or Inimitable Church Developmental Strategies

In this paper, we tried to focus on the applicability of church-planting and missio-
logical models. Are they worthy of imitation, knowing, that they were conceived and 
developed in a different social and ecclesiastical context of our own? We conclude 
that not the applicability of certain tools is worthy of consideration, but the more 
important general concepts should gain more attention. The self-image or declared 
identity of the local churches, their priorities, the accents of their programs or even 
the bare existence or non-existence of a plan for the future can be determining factors 
in the survival of the smaller and larger communities of the Hungarian Reformed 
Church. The solution is not imitation, but „understanding”: the task to conceive 
how the local churches can fulfill God’s purpose today. Our main task is to formu-
late and promote a theological view that can include three main areas: be based on 
the Scriptures, be faithful to the apostolic tradition and be able to sensitively and 
effectively enact on the present situation. This could be manageable by assimilating 
theological insights of prominent theologians like Tim Keller, John F. Mcarthur or 
Kálmán Csiha, and could be accomplished by the local congregations, not by the 
overarching church structure and leadership.


