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Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében! Ámen. 	

Előadás a veszprémi gyülekezet presbitériuma előtt Balatonalmádi, 2007. június 30.

A gyülekezetépítés gyakorlati tapasztalatai Székesfehérváron

Kedves Testvéreim!
Köszönöm a meghívást. 
Amikor megkaptam, éppen a gyülekezetépítés nagy lendületében voltunk, örömmel vállaltam el ezt a feladatot. A lendület ugyanis örömöt váltott ki belőlem, s ezt az örömöt szívesen megosztottam volna mindenkivel. Mostanra a lendület kicsit leült, s közben gondolkodtam azon, mit is tudnék mondani, amit Veszprémben ne tudnának. Szerintem nem sokat. Ezért tettem a címbe a helymegjelölést: mik nálunk a tapasztalatok. 
	Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy már viszonylag sok időt töltöttem Székesfehérváron. Sok változás zajlott le azóta a társadalomban, a városban és a gyülekezetben is. Amikor odakerültem, még aktív volt az ötvenes évek ébredési mozgalmain felnőtt nemzedék. Első igehirdetésemre, amelyben arról beszéltem, hogy munkatársak nélkül nem tudom betölteni hivatásom, 10-12 ember jelentkezett, akik látogatni kezdtek, akik az újonnan felfedezett evangélikusokat megkeresték, akik az adminisztrációban segítettek, akik gyermekbibliakört, felnőtt bibliaórákat, sőt istentiszteletet is tartottak. Ezt a nemzedéket már csak hárman képviselik a gyülekezetben aktív szolgálattal, ők is hetven és nyolcvan éves kor között vannak. Minden temetés alkalmával, mikor ilyen aktív embertől búcsúztunk el, feltettük a kérdést magunknak, hogyan tovább. Ki áll a helyükre, ki tudja őket pótolni? Senkit nem tudtunk pótolni, mindegyikük külön-külön hiányzik. Mások azonban szolgálatba álltak. Péter és Pál apostol napja után bátorítsuk magunkat az evangélium szavaival, hogy az egyházon a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni. Mert Isten győzhetetlen. Mert Krisztus munkálkodik benne. Mert a Lélek teremti az egyházat. Vessük le tehát a kétségeket, aggodalmakat, hogy mi még vagyunk, aztán nem tudjuk mi lesz. Viszont éppen azért, mert Krisztus teremti és tartja meg az egyházat, Isten előtti felelősséggel végezzük el küldetésünket. Félelem nélkül, de elkötelezetten. 
	A nemzedékváltás a gyülekezetben arra is rávilágított, hogy minden nemzedék más és más módon végzi el munkáját. A leglátványosabb példát erre a temetőgondnoki szolgálat nyújtja. Van egy kis temetőnk négyszáz-ötven sírral. Régen a temetőgondnok szinte ellenszolgáltatás nélkül végezte ezt a feladatot, annyira, amennyire idejéből és erejéből meg kedvéből futotta. Így a gyülekezetnek kevés kiadása, és még kevesebb bevétele származott a temetőből. Illetve – ameddig be nem telt a temető – a sírhely eladások jelentettek plusz bevételt. Amikor betelt a temető, az anyagi egyensúly biztosítása érdekében évi ezer forint temető-fenntartási díjat kezdtünk szedni a sírok kezelőitől. Ennek beszedése kb. 25 %-os arányban sikerült. 2000-ben új temetőgondnokot választottunk, akivel úgy állapodtam meg, hogy költségeit megtérítjük. tízezer forintos költségtérítési igényt nyújtott be. Jelentős viták alakultak ki a presbitériumban, hiszen így az eddigi kiadásnak akár tízszeresét is elérhetjük. A kedélyek csak az első teljes év végén nyugodtak meg, amikor kiderült, hogy a bevételeink viszont 15-szörösére nőttek, s nemcsak egyensúlyba került a kiadás bevétel, hanem a temető háromszázezer bevételt hozott. A temető-fenntartási díj beszedése 90 %-os már. 
A tanulság, hogy igen eltérő módon végezzük a munkánkat. Nagyon nehéz elfogadni, hogy más-más stílusban dolgozik. Sokat segített, hogy kimondtuk mindig azt, amit gondolunk és érzünk, közben odafigyeltünk arra, amit a másik gondol és érez, végül beláttuk, hogy bizalmatlanok voltunk, és elismertük a más jellegű munkavégzés eredményességét és hitelességét. 
Ma már a temetőben végzett munka ad ötleteket a gyülekezet anyagi gondjainak feldolgozásához. 
	Mi az, ami a temetőt sikeressé tette?

a) A temetőben pontos, naprakész adminisztráció folyik. A temető anyagi ügyei átláthatók. Ezt – hála Istennek – a gyülekezetben is elmondhatjuk. Mindenkinek tudjuk jelezni, mikor, milyen célra, mennyit fizetett be. Minden évben közgyűlésen és gyülekezeti körlevélben közzé tesszük a pénzeszközök felhasználását. A pénzkezelésben sem a lelkész, sem a felügyelő nem vesz részt. Pénztáros, könyvelő és számvizsgáló bizottság dolgozik egyházi és világi törvényeinknek megfelelően. 
b) A temetőben láthatóvá válik, mire használtuk a beszedett díjakat. Rendben van a temetőnk. A város legszebben gondozott sírkertje a miénk. Erre törekszünk a gyülekezetben is. Legyen láthatóvá, hogy értelmes célokra költjük a befizetett összegeket. Sajnos, a rezsi-költségek, a lelkészi fizetések nem nevezhetők ilyen látható felhasználásnak. Sokkal inkább egy új úrvacsorai edény készlet, templomszőnyeg, templom- vagy orgona-felújítás. Amikor ilyen célokra gyűjtöttünk, jelentősen megemelkedett az adakozás. Ehhez azonban az szükséges, hogy minél többen magukénak érezzék a gyülekezet épületeit. Egyrészt minél többen járjanak az alkalmakra, másrészt minél többen részt vegyenek az épületek fenntartásában.
c) Ezzel azt érjük el, ami a temetőnél nyilvánvaló, hogy érdekeltek vagyunk abban, hogy a gyülekezetet fenntartsuk. A rendszerváltás óta ez nem természetes. Mi akkor nagy összegű kárpótlást kaptunk, amely nemcsak az építkezésekre, felújításokra volt elég, hanem elkényelmesítette a gyülekezetet is. Ráadásul a nemzedékváltás is ebben az időben ment végbe. Ezért ma meg kell küzdenünk azért, hogy minél többen rádöbbenjenek, szükségük van a gyülekezetre, és a gyülekezetnek is szükségük van rájuk. Most a gyülekezet-építésnek ebben a fázisában tartunk. Keressük azokat a lehetőségeket, hogy az eddig távol-lévőket, közömbösöket megszólítsuk, felrázzuk, meghívjuk, beépítsük a közösségbe. 
	Ennek érdekében már második kétnapos presbiteri napunkat fogjuk tartani augusztusban. Arra ébredtünk ugyanis rá, hogy a tisztségviselők szorgalmasan dolgoznak ugyan, a presbiterek is részt vesznek az alkalmakon, de sokkal több erőbedobásra volna szükség. (Odaadás és elkötelezettség) Két dolgot azonban megtapasztaltunk. Az egyik, hogy mindegyikünknek megvan a maga hivatása a gyülekezetben. Hisszük, hogy Jézus hívott el minket Szentlelkével a szolgálatra a gyülekezet választásán keresztül. Ő pedig nem szegény, nem erőtelen, hanem alkalmatlanságunk ellenére alkalmassá tud tenni minket. Az ötezer ember megvendégelése után a morzsákat is összegyűjtötték, hogy semmi el ne vesszen – hogy veszhetne el hát az a kincs, amit belénk rejtett! A másik tapasztalat az, hogy aki nem a hivatásában dolgozik, az nem ér el eredményt. Ahogyan a tanítványok sem fogtak semmit Jézus nélkül a tavon. Tehát szeretnénk lehetővé tenni, hogy mindenki megtalálja a hivatását a gyülekezetben, és szeretnénk mindenkit bátorítani arra, hogy keresse, és elvállalja a hivatását. 
Az előbbit úgy próbáljuk elérni, hogy minden presbiteri gyűlésen két-két munkaág beszámol tapasztalatairól, a megbízott személy – nem mindig presbiter – elmondja, mit végeztek az elmúlt időszakban, milyen örömeik és feladataik vannak, és lát-e olyan területét annak a munkaágnak, amit még meg kellene valósítani, ahová mások be tudnának kapcsolódni. Negyed év elteltével ezek a munkaágak újból szót kapnak beszámolni arról, hogy történt-e változás, volt-e hatása a hívásnak. 
A lelkesítés pedig személyesen történik – illetve rendszeres imádságaink tárgya, hogy az Úr küldjön munkásokat aratásába. Következő presbiteri napunk pedig részben arról fog szólni, hogy miként tudnának a presbiterek a látogató szolgálatba bekapcsolódni, hogyan lehet kapcsolatot kezdeményezni, mit vigyünk magunkkal, mit szeretnénk továbbadni. 
	Eközben a felkészítő munka közben döbbentünk arra rá, hogy milyen kevéssé ismerjük egyházunkat és gyülekezetünk működését, feladatait. Ezért a beszámolók nagyszerű lehetőségnek bizonyulnak arra is, hogy a gyülekezet életét megismerhessük. Eközben a felkészítő munka közben döbbentünk arra is rá, milyen szűk rétegeket érintenek meglévő alkalmaink. Keressük annak módját, hogy mindenki találjon megfelelő közösséget magának a gyülekezetben. Útra keltünk tehát 22-en a gyülekezetből, és belepillantottunk a szombathelyi és a nemescsó-meszlen-acsád-kőszegdoroszlói gyülekezet életébe. Sok jó ötletet merítettünk onnét is, amely ötleteknek feldolgozása még várat magára. 


Röviden ezeket az ötleteket szerettem volna megosztani a Testvérekkel. Két dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik, hogy ez székesfehérvári helyzetkép. Ott sem bevált, régi módszerként használjuk, hanem olyanként, amin most dolgozunk. A másik pedig az a hit, hogy az Egyházat a Szentlélek teremti és tartja fenn. Az Egyház közössége pedig egyedül a Krisztusba vetett hitből fakad, arra épül. S mivel az egyház az üdvösség háza, ezért rá nézve is igaz: „nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené”. Ezzel a hittel bízom saját gyülekezetünket és a veszprémi gyülekezetet is a könyörülő Isten kezébe. 
Köszönöm a figyelmet.


