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A laikus státusz
az egyházban
protestáns szemmel
Máig élő hagyomány jó néhány magyar evangélikus gyülekezet
ben, hogyalelkésszel együtt vonul be az istentiszteletre a gyüleke
zet felügyelője és gondnoka. Együtt mennek végig a templom fő

bejáratától az oltár elé, és a számukra kijelölt, jól látható helyen
ülnek az egész istentisztelet alatt. Ez a kép többet jelent egyszeru,
régi szokásnál. Kifejeződik benne az az alapvető protestáns felfo
gás, hogy az egyházban a klerikusok és laikusok szolgálati közös
sége elengedhetetlen alapkövetelmény. Amit Luther a Kiskáté záró
versében a legegyszerubb formában a legkisebb gyermekek és az
esetleg nehézkes felfogású családfő számára egyaránt megfogalma
zott, az érvényes az egész bonyolult közegyházi felfogásra is, ha az
a reformátori egyszerűségetvalóban meg akarja őrizni:

"Mindenki a maga dolgát
Jól tanulja, jól végezze 
És az egész háznak dolgát
Felviszi az Úr kegyelme. "1

Ez a kis vers a hittantanulás legelső perceitől él egy gyülekezeti
tag szívében, éreztetve egyelvontnak tűnő teológiai tétel gyakorlati
üzenetét. Az egyházra csak a megosztott szolgálat, megosztott fe
lelősség és megosztott aktivitás lehet jellemző. Az egyes szerepek
lehetnek eltérőek- mint ahogy kezdettől fogva azok is -, de Isten
előtti értékük tekintetében egyformák. A nem lelkészi tisztségek és
szolgálatok a reformáció kezdeti időszakában is sorsdöntő jelentő

ségűek voltak, és a protestáns egyháztörténet lapjain vissza-vissza
térő tanúságtételek igazolják évszázados értéküket. A paritás elve
alapján a vezetés különböző szintjein mindenütt egymás mellett
helyezkedik el a klerikus és laikus egyháztag.

Az egyházfogalom alakulásánál a IKor 12,12-31 a legfontosabb
bibliai hely. Ennek a szakasznak pedig azt a jellegzetességét emel
jük ki, ahogyan visszatükröződik benne az a kezdeti állapot,
amely szerint az egyházban semmi sincs önmagáért, hanem min
den min6sített junkcióban érvényesül. A működés, az esemény
alapvető kritérium. A .Krísztus teste" mint dinamikus valóság lé
tezik a tagok kölcsönös egymásrahatásának eseményében a Szent
lélek munkája által. "Az egyháznak az a »természete«, hogy funk
cionáljon..., tehát mindaz a tényező, amit az egyház konstituálói-
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nak nevezünk - az ige és a szentségek -, sohasem magában va
lók Az ige mindig hirdetett ige és a szentségek kiosztott szentsé
gek ABiblia sem könyv számunkra, mégcsak nem is a »könyvek
könyve«, hanem mindig Isten tetteinek tanúsítása és proklamálá
sa. Az egyház Krisztus teste, s ezért az életfeltétele az ige. Az ige
alapítja meg az egyházi szolgálatot..."z

Ez a sorrendiség, ahogyan Luthertől kezdődően világosan előt

tünk áll, mindig az igét és szentségeket említi először, csak az
után a hivatalt. Jelzi ez azt is, hogy a szolgálattevők semmikép
pen sem állnak kiemelt helyen az egyházfogalom meghatározása
nál. A döntő mindig Isten cselekvése Jézus Krisztusért. Minden
tisztség Istentől kapott mandátum, és Isten jóságát fejezi ki, nem
az emberek egymás közti rangsorát. Az az alapelv érvényesül,
hogy a keresztség által mindenkinek lehet8sége van az odaszánásra a
szolgálatot illeMen, és senki sincsen kizárva, illetve megkülönböztetve.
Még az igehirdetői szolgálatra történő elhívás és kibocsátás sem
különíti el az illető egyháztagokat a többitől, és nem jelent föléjük
rendelést, hanem az ordinatio és a vocatio a szolgálatuk helyét
szabja meg.

Ennek az értelmezésnek alapján a laikusok szolgálata nagyon
könnyen elhelyezhető és teljesen természetesnek tekinthető volna
az evangélikus struktúra fejlődésében, ám a gyakorlati megvaló
sulás mégsem problémamentes. A protestáns egyházszervezet tör
téneti útjának érdekes módon jelentkező jellemzője az, ahogyan a
világi és az egyházi vezetés kapcsolata egy-egy adott korszakban
sokmindent meghatározott. A tartományi egyházi struktúra (föld
rajzi egységek szerinti elkülönülés alapján) lényeges különbsége
ket eredményezett ezen a téren is. Sokszor alakult ki olyan hely
zet, hogy a világi tényező, mint a nagyobb erő képviselője, túlzott
befolyásra tett szert egy~egy egyházi egység irányításában. Így az
a reformátori alap szenvedett csorbát, amely ki akarta küszöbölni
az egyházszervezetből a világi (politikai) felsőbbségi, hatalmi ka
raktert. "Az egyetemes papság elve vagy másképpen kifejezve a
»minden megkereszteltek közös szolgálata« általában ott került
nehéz helyzetbe a történelem folyamán, ahol az állam és az egy
ház kapcsolata összekuszálódott.,,3

A történelmi fej18désben két időszak különösen is érintette a pro
testáns egyházvezetés és egyházszervezet alakulását. A felvilágoso
dás az egyházat a tanítói intézmény irányába mozdította el, amely
a gyülekezet tagjait tanítja, vallásos tekintetben ellá~a, és az er
kölcsre buzditja. A pietizmus nagy áttörést hozott a protestantiz
musban azáltal, hogy a személyes hitet és a hitben megvalósuló
testvéri közösséget emelte ki. Ezzel előtérbe került a bibliai "de
mokratikus egyházkép" abban az értelemben, ahogy a különböző

lelki ajándékok egymást kölcsönösen kiegészítik a gyülekezeti ta
gok közösségében. Ennek pedig minden alá- vagy fölérendelés el
lene szól.
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Lásd még: 154-164.

Ettől a főleg protestáns többségű országokra jellemző történelmi
úttól lényegesen eltérnek a kisebbségi helyzetben élő protestáns
egyházak és az Egyesült Államok-beli egyházak fejlődésének jel
lemzői. Ezeken a területeken megjelent a gyülekezeti önállóság és
a laikus aktivitás szinte .Jétfenntartó" jellege is. Megfigyelhető az
a jelenség is, hogy ahol a nagyobb, népegyházi struktúra érvénye
sült, ott csak később fejlődött nagyobb ütemben a laikusok szol
gálata, míg az egyszerűbb egyházszerkezetű területeken mindig
erőteljesen jellemző volt. Ez utóbbi érvényesült a magyarországi
protestáns egyházak életében is.

Az "egyházi hivatal" dogmatikai értelmezése természetesen a
protestáns gondolkodásban is világosan meghatározza a lelkészi
szolgálat fogalmát.

"Azt valljuk, hogy Krisztus maga rendelt egyeseket külön is a
gyülekezetben nyilvános evangéliumhirdetés és a szentségek szol
gálatára, s ennek folytatása a lelkészi szolgálat az egyházban. A
lelkész számára a belső elhívás (vocatio interna) mellett szükséges
a gyülekezet és az egyház külső elhívása is (rite vocatus). A lel
kész azonban hivatalában mégsem egyszerűen a gyülekezet meg
bízottja, hanem elhivatását az egyház elhívásán, az ordináción ke
resztül magától Krisztustól kapja... Az egyetemes papságot és az
egyházi hivatalt nem szembeállítva, hanem egymásra vonatkoz
tatva kell látnunk. Az egyetemes papság a felebarátnak, az egyhá
zi hivatal viszont a gyülekezetnek a szolgálatára rendeltetett. Mi
vel nemcsak keresztyén felebarátok vannak, hanem gyülekezet és
egyház is, ezért az egyházban mindig szükség van az élethíva
tásszerű, nyilvános lelkészi szolgálatra. A szentségek kifejezetten
a gyülekezetek életéhez tartoznak; ezért alapvetően a lelkészi
szolgálatra bízattak.,,4

Annak .ellenére, hogy a protestáns hagyományban termé
szetesnek tűnik a laikusok szolgálata és aktív jelenléte az egyházi
életben, mégsem egészen így alakult a fejlődés iránya. Nem vélet
len, hogy már az Egyházak Világtanácsa II. világkonferenciája
Evanstonban (1954) elfogadta a laikusok szolgálatának egy na
gyobb megbecsülését követelő üzenetét, amelyet ma már minden
protestáns egyház prioritásként kezel: "Isten országa legkülső őr

helyein a laikusok állnak. Ök Krisztus misszionáriusai minden vi
lági területen."s

A kérdésünk ma az lehet, hogy mennyire jellemzí5 ez a gyakorlati
gyülekezeti, közegyházi életre. Ha azt nézzük, hogy a Magyarországi
Evangélikus Egyház zsinatában - mint legfelsőbb szintű fóru
mon - ugyanannyi lelkészi mint laikus képviselő foglal helyet
ma, akkor megnyugtatónak látszik a helyzet. Ha az egyházveze
tés gyakorlatára tekintünk, azt látjuk, hogy egyházkerületi szinten
a püspök mellett a kerületi felügyelő, egyházmegyei szinten az
esperes mellett egyházmegyei felügyelő, gyülekezeti szinten pe
dig a lelkész mellett a gyülekezeti felügyelő található, akkor ez is
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A laikusok súlya

A laikusok mint
"lelkészek"

Elbátortalanodott
laikusok

erősíti a protestáns egyházi struktúra "laikus-barát" helyzetét.
Ugyanilyen pozitívum a minden szinten megtalálható presbitériu
mi, közgyűlési képviselet, amely lehetőséget teremt az egyházta
gok aktív részvételére az adott közösség életében. Számos egyéb
kezdeményezés (például presbiteri konferenciák, értelmiségi mű
helyek és szövetségek stb.) működnek nagyon aktívan, sok prog
rammal és lehetőséggel. Mégis aktuális kérdés: a mindennapi ke
resztyén bizonyságtételben hol vannak a laikusok?

Rengeteg szervezeti forma újult meg a rendszerváltozás éve óta
csak az evangélikus egyházban is Magyarországon. De a gyüleke
zetek hétköznapjai sokszor mégsem mutatják ennek látható jeleit.
Néhány gyülekezet példaszerű módon volt képes az elmúlt 
lassan egy évtizednyi - időben arra, hogy a lelkészcentrikus mo
dellből egy "többszolgálós" gyülekezeti típusra váltson. E modem
és életképes gyülekezeti típus ösztönözheti a gyülekezeti tagokat
az aktívabb részvételre.

Egy másik jelenségre is fel kell hívnunk a figyelmet a laikus
kérdés vizsgálatánál. Szélsőséges megközelítések is léteznek - ta
lán éppen a protestantizmus sajátossága miatt - az identitás kér
dése és az önértékelés területén. A laikusok részvételének legfonto
sabb területe nem a lelkészi jellegű munka átvétele vagy éppen
az ebben történő szolgálatvállalás. Döntő fontosságú lenne azon
ban a megnövekedett infrastrukturális kihívásoknak és a társa
dalmi szereppel együttjáró elvárásoknak a segítése. Mégis gyakori
panasz a lelkészek részéről, hogy a laikus-segítő inkább "lelkész"
szeretne lenni, nem pedig beteglátogató, gyermekmunkás, misz
sziói munkás vagy egy-egy gyülekezeti beruházás segítője, ta
nácsadója.

Önértékelési hiányra utal az a bátortalanság, amellyel alábecsüli
magát sok laikus egyháztag. Az elmúlt évtizedekben mindenki el
veszített valamit a felelősségvállalás bátorságából. A keresztyén
ségnek a társadalomban elfoglalt, egyre nyilvánvalóbb kisebbségi
helyzete is könnyen vezet ehhez a mentalitáshoz: "Nem vagyunk
mi már arra képesek az egyházi életben, amire a korábbiak." Fő

leg vidéken jellemző ez a visszafogottság és kedvetlenség. Az el
bátortalanodott laikus réteg mozgatása, egészséges önbizalmának
visszaadása pedig nagyon fontos feladat lenne a megújuló gyüle
kezeti élet számára Magyarországon.

Az újraindult egyházi iskolák tanárainak aktivitása az egyházi
életben ma még egyelőre vágyálom. Külön problémát jelent az
egyházi iskolákban tanuló diákok olyan egyházszerető felnőtté

történő nevelése, akik szolgálatvállalásra is készek lesznek. A pro
testáns egyházban is viaskodik egymással a papközpontú és min
den zsigerében parókiális gyülekezeti életforma a jövőt és pers
pektívát mutató modem, misszionáló gyülekezeti típussal. Nehéz
elmozdulni abból az állapotból, amelyet 1990-ben megjelent ta
nulmányában egy presbiter így fogalmazott meg:
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Munkamegosztás
klerikusok és laikusok

között

"A papközpontú rendszerben a lelkész szinte egyedül oldja
meg a gyülekezet valamennyi produktív és képviseleti feladatát.
A teljesítés lehetséges volumenét is meghatározza ezzel. Annyi
munka születik, amennyit Ő el tud végezni. Ebben a néha teljesen
megkövesedett szerkezetben szinte elvárássá, természetes renddé
válik a csak egyszemélyes, néhány »ministránssal« támogatott, hi
vatásos, fizetett teljesítés, míg a többiek a »fogyasztói részvételt«,
a gazdasági feltételeket biztosítják... A »mindenes« munkával túl
terhelt, csekély lelkészi kapacitás szinte lehetetlenné teszi a
missziói, hittantanítói és a széles körű pásztori és lendületes ré
tegmozgalmi feladatok kialakítását..."6

Természetesen látnunk kell azt a problémát is, hogy nagyon sok
lelkész fejében igen nehezen születik meg az a gondolat, hogy
esetleg egy gyülekezeti tag valamelyik részfeladathoz jobban ért
het, mint Ő maga. A bizalom és a megbízás sok esetben hiányzik a
lelkészből is. Olykor ez még kommunikációs nehézségekkel is tár
sul. E holtpontról csak annak felismerése lendítheti ki, hogy a
gyülekezeti életben egymásra bízottak vagyunk Krisztus vezetése,
oltalma alatt. Kevesebb presztizsféltés és több alázat segíthetne
rajtunk az egymásratalálás útján gyorsan változó környezetünk
kihívásai közepette.

Erre a valóban "új" munkamegosztásra késztetnek azok a válto
zást jelző és igénylő tendenciák is, amelyek egy egészen más jel
legű kapcsolatot feltételeznek a klerikusok és a laikusok között az
ezredforduló idején. Egy felnövekvő új nemzedék számára nem lehet
a régi és sok esetben inkább "távoltartó", mint vonzó és perspektívát
rajzoló struktúrával és egyházi magatartással Evangéliumot hir
detni. Mutatja ezt az a sajnálatos tény is, hogy nagyon' akadozik
a fiatalabb (sőt már a középkorú) laikusok aktív részvétele is az
egyházvezetésben, holott erre az evangélikus tradíció és a protes
táns egyházértelmezés bőséges lehetőséget adna. Sok gyülekezet
küzd gondnok-, presbiter- vagy epp felügyelő-hiánnyal.A problé
ma természetesen összetett. Még mindig meghatározzák az el
múlt évtizedek, amikor csökkent a laikusok valóságos szerepe és
aktivitása a protestáns gyülekezetben: Ma pedig - egyrészt en
nek eredményeként, másrészt a korszellem és életstílus folyomá
nyaként - kevés kivételtől eltekintve hiányzik közösségeinkben a
megfelelően képzett, valóságos áldozathozatalra is kész, fiatal
nemzedékhez tartozó laikus szolgálattevő. A fejlődés érdekében
fel kellene hagyni a túlzott lelkészi gyámkodással, és bátran át
kellene engedni szolgálati területeket laikus munkatársaknak. Eh
hez lelkészi oldalról és az egyházvezetési gyakorlat részéről szük
ség volna átgondolt programra és' felkészítési tervre, nehogy a la
ikus munkatárs úgy érezze magát, mint akire csak "formai szem
pontból" (bizonyos előírások és alapelvek. betartása miatt) van
szükség, de aki szervesen nem kapcsolódik az egészhez (a Krisz
tustesthez). E téren nagy elmaradás tapasztalható mind a század
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első felének magas színvonalú felnőttképzési helyzetétől. mind
pedig a modem nyugat-európai protestáns egyházak mai gyakor
latától. De megszívlelendőnek tartom témánk végső összefüggése
szempontjából azt a gondolkodásmódot is, ahogyan a gyülekeze
tépítés híres teológusa, Christian Möller heidelbergi professzor ír
a laikus gyülekezetvezetőkhöz írt könyvében: ,,Jézus Krisztus
gyülekezete többet jelent az istentiszteleten résztvevők gyülekeze
ténél, többet a megkereszteltek gyülekezeténél is, többet a hívők

közösségénél is, többet jelent az egyházi adót fizetök összességé
nél is. (Ez a gyülekezet) először magáról Jézus Krisztusról szól,
aki élete, halála és feltámadása által mindenkié és a nevével min
den embert hív: »[öjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfárad
tatokés meg vagytok terhelve...« (Mt 11,28). A gyülekezethez tar
toznak mindazok, akik engednek ennek a hívásnak, de azok is,
akik nem ma, hanem talán csak holnap nyitják ki a fülüket és a
szívüket. Csak az reked kívül, aki önmagát zárja ki és bezárkózik
elszigeteltségébe. De még maga ez a határ sem akadályozhatja
meg a gyülekezetet abban (és nem is szabad megakadályoznia),
hogy hívja és mindig újra hívja a bezárkózottat, s eközben önma
ga is újra meg újra megnyíljon Jézus hívó szava előtt."?

Az alapokra pedig a klasszikus igazságot el nem felejtve kelle
ne mindig gondolnunk: "Az apostoli egyház létét annak az ősi

mozgalomnak köszönheti, amelyet Jézusnak és az ő Lelkének jö
vetele váltott ki, és amelynek első tanúi a tanítványok és aposto
lok, Mária és sok más, az Újszövetségben megnevezett férfi és nő

volt. Ez a mozgalom - az egyház mint bázismozgalom - a hí
vők egyetemes, kölcsönös és közös papságának formájában foly
tatódik. Beletagozódni ezt jelenti: a közös elhivatottság alapján
egymást buzdítani és inspirálni, feloldozni és bátorítani, egymás
ban megbízni és egymásra feladatot bízni - egymás papjainak
lenni. ,,8
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