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TÁJÉKOZTATÓ 

Általános és pedagógiai célmeghatározás 

A tanegység célja, hogy diakóniai stúdiumokat végző hallgatók gyakorlatorientált 

módon szerezzenek tartalmi ismereteket a keresztény közösségvezetés bibliai 

alapkérdéseiről, megismerjék a vezetés bibliai és teológiai alapokra épülő speciális 

kérdéseit, képesek legyenek elősegíteni a diakóniai munka közösségvezetési 

céljainak tudatos alkalmazásában érdekelt egyének szakmai személyiségének 

kialakulását és fejlődését, tudjanak másokat építő módon vezetni, közösségeket 

irányítani és vezetői eljárásaikat a keresztény közösségvezetés alapelvei szerint 

alkalmazni. 

 

Fejlesztendő kompetenciák 

A keresztény közösségvezetés tanegység elvégzése során a hallgatók olyan 

készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén képessé válnak szakmai 

interakciókból fakadó tanácsadási folyamatok vezetésére és önálló 

közösségvezetési feladatokra.  

A keresztény vezetés gyakorlatában vezetőként vagy tanácsadóként felismerik a 

vezetési helyzetekből adódó konfliktusokat és a szakma szabályainak megfelelően 

kezelik és kísérik azokat.  

Fejlődik együttműködési és kapcsolatteremtő készségük, konfliktuskezelési 

készségük, felelősségtudatuk és elkötelezettségük, problémamegoldó képességük, 

szervezőkészségük és kommunikációs készségük. Mindeközben képesek lesznek 

saját magukra és vezetői feladatmegoldó képességükre reflektálni és átlátni egy 

közösség és egy intézmény vezetői működésének mechanizmusait és azokat a 

keresztény vezetéselmélet fő irányvonalai mentén tanácsolni és irányítani. 
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1. ELŐADÁS – BEVEZETÉS A KERESZTÉNY 
KÖZÖSSÉGVEZETÉS ALAPKÉRDÉSEIBE1 

A keresztény közösségvezetés elméletének alapja az a küldetés és elhívás, amivel az 

embert Isten már a teremtettség első pillanataiban megbízta. A kultúrparancsban 

adott megbízás „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok 

uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó 

minden élőlényen!” (1Móz 1,24) mutatja, milyen felelősséget és feladatot bíz Isten az 

emberre. Az uralkodásra és vezetésre adott parancs a civilizáció fejlődésével együtt 

egyre specifikusabb kihívássá vált, így az egyház közösségi- és intézményrendszere is 

igényli a felelős vezetői kompetenciával rendelkezők keresztény meggyőződésből 

fakadó hiteles szolgálatát.  

Már a Biblia első történeteiből is látható, hogy a szabályok, a keretek rendszere, amik 

biztosítják egy adott csoport működését, világos határvonalakat igényelnek. A 

bűnbeesés történetében is felhívja Isten az ember figyelmét arra, hogy tele van az 

édenkert olyan fákkal, amelyekről bátran és örömmel ehet az ember, de van olyan fa 

is, amelyet szükséges elkerülni. (1Móz 2,16–17) A közösségi életre teremtett ember 

számára a közösségi életet támogató, növekedését elősegítő, konfliktusait a 

megbékélés alapján megoldó törekvések tudják biztosítani, hogy a közösség rendben, 

békességben tudjon működni.  

A vezetés feladata és felelőssége az ószövetségi Izrael és Júda népét végig elkísérte. 

Vezetőik Isten által kijelölt emberek, bírák, papok, próféták, királyok és királynők 

voltak, de a történetírás tanúsága az élet valóságában ábrázolja őket: jó és rossz 

döntések is születtek, voltak rátermett, hűséges vezetők és voltak olyanok is, akikről 

nem tud jót mondani a történetírás. A közösségi élethez mindig szükség van 

vezető/k/re, akik előbbre tudják vinni a közösség életét és küldetését. Isten új 

szövetséget hozó akarata drámai fordulatot és beteljesedést hozott a közösségvezetés 

kérdésében. Maga az Úr vált azzá a vezetővé és pásztorrá, aki az egészséges vezetést 

olyan alázattal valósította meg, aminek példája és útmutatása által az ember is 

megkaphatja azt a segítséget, ami a közösségi élet, a közösséget vezető szolgálathoz 

szükséges.  

                                                        

1 A tananyag az Evangélikus Hittudományi Egyetem EFOP diakóniai tartalomfejlesztési projekt-anyagának 

része. Alapja a következő dokumentum, melynek tematikus és tartalmi fordítását a vezetéselmélet 

irodalmában végzett kutatómunka egészít ki: Effective Leadership in the Church. Sustaining Pastoral 

Excellence in the Christian Reformed Church in North America. Grand Rapids, Michigan, 2005. 
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A keresztény közösségvezetésben, a szupervízióban, a diakóniai mentorálásban olyan 

bizalmi helyzetek alakulnak ki, ahol két ember, vagy emberek csoportja egészen 

bensőséges kapcsolatokban beszélgetnek, feltárják belső gondolataikat, kérdéseiket, 

félelmeiket, kudarcaikat.2 A felelősség és a kapcsolat fogalmai teológiai 

megközelítésben is irányt mutatnak segítőnek és segítettnek egyaránt, hogy mire 

számíthat, mit várhat ezektől a folyamatoktól. A felelősség kérdésében a Biblia 

minden olyan szinten bizalomra és a felelősség vállalására tanítja az embert, ahol az 

sérülhet, vagy a felelősségvállalás hiányától az emberi élet volta vagy minősége 

veszélybe kerülhet. A kultúrparancsban azért a világért és környezetért kell 

felelősséget vállalnunk, amely az egzisztenciális otthonunk (1Móz 1,27–28). A 

bűnbeesés története etikai döntéshozóként definiálja az embert, akinek a döntéseiért 

meg kell tanulnia felelősséget vállalni (1Móz 3). Káin és Ábel történetében az 

egymásra utaltság, a másikért való felelősség és gondoskodás és ennek végzetes 

hiánya jelenik meg (1Móz 4,8–15). A társadalmi igazságosság megvalósulásáért érzett 

felelősség és az égbekiáltó társadalmi különbségek indították Ámósz prófétát arra, 

hogy kimondja, az egyenlőtlenség engedése és támogatása emberek között és Istennel 

szemben is bűn (Ám 5,24). Jézus is hasonlóképpen beszél arról az evangéliumi 

lelkületről, ami nem megy el szótlanul a másik ember baja és nyomora mellett (Mk 

10,21). A másik ember bármilyen folyamatban történő vezetése és segítése bizalmi 

kapcsolatot igényel, pedig az emberek nagyon sok esetben bizalmatlanok, 

féltékenyek, irigyek egymásra és sokszor választják inkább a magány és az 

elidegenedés bármilyen formáját, csak megőrizzék magukat a kapcsolatok 

felelősségétől és veszélyeitől. Pál apostol így biztatja a keresztény közösségbe 

idegenként érkezőket: „Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem 

polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.” (Ef 2,19) 

Az emberek közötti kapcsolatban a vezetés megvalósulása elengedhetetlen. A 

felelősséggel és vezetési feladatokkal megbízottak nem feledkezhetnek meg arról, 

hogy minden ember egyenlő Isten előtt, ezért a vezetés nem alapulhat 

megkülönböztetésen, felsőbbrendűségen, kizsákmányoláson vagy a megaláztatás 

bármilyen formáján. Az Isten által megbízott és Isten előtt felelős vezető hordozza a 

többiekért vállalt felelősséget, az odafigyelést, az együttmunkálkodást, az empátiát, a 

szimpátiát, azaz ha szükséges, a másokért való szenvedést is. A keresztény 

közösségvezető olyan személyiséggel és kompetenciákkal rendelkező személy, aki 

adott személyeket, csoportokat, közösségeket Krisztus ereje által az Istentől kapott 

hivatásához elsegíti. A keresztény közösségvezetés az élet minden komplexitásában 

hozzásegít az egészséges szervezeti struktúrák megtartásához, ápolásához és a 

konfliktushelyzetek sebeket gyógyító, felelős és fenntartható megoldásához. Az 

egyházi, gyülekezeti és intézményi típusú csoportvezetésben a keresztény 

közösségvezetés alapvető kérdéseinek ismerete és alkalmazása összhangban van 

azzal az elhívással, amit minden vezetéssel megbízott és a vezetést vállaló hivatásként 

                                                        

2 WRIGHT 2013, 43 o. 
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kapott. Ezek a segítő/támogató/fejlesztést elősegítő szolgálatok szövetség jellegűek, 

abból a szempontból, hogy olyan megegyezésen alapulnak, amelyben két személy 

(vagy egy személy és egy csoport) közösen kezdenek el egy folyamatot, amely 

folyamatért kölcsönösen felelősséget vállalnak, „szövetséget kötnek.” A 

szövetségkötés célja, hogy prioritásokat, struktúrát állapítson meg, határokat húzzon 

és megnevezze azokat a folyamatokat, amelyek által a vezetés megtörténik. Mindezt 

kölcsönös megegyezés alapján, ami mindkét félt kötelezi, és kölcsönösen felelőssé 

teszi. A bibliai emberkép és az evangéliumi üzeneten alapuló emberlét értéke a XXI. 

században is hatalmas értéket hordoz. A keresztény közösségvezetés által olyan 

vezetők állhatnak közösségek, intézmények, gyülekezetek élére, akik hallják, vállalják 

és megvalósítják azt az elhívást és felelősséget, amit Isten az embernek már a 

kezdetekkor adott, és aminek érvényessége soha nem szűnhet meg. 

A keresztény közösségvezetés nem légüres térben valósul meg, hanem olyan 

kontextusban, ahol a szekuláris, üzleti, társadalomtudományi, politikai for-profit és 

non-profit környezetben is a céltudatos vezetés, a HR, a coaching, a szupervízió és 

más társterületek partnere. A keresztény közösségvezetés osztozik azokon az átfogó 

és egyetemes közösségvezetési elveken, amelyek túlmutatnak ideológiai és vallási 

határokon és akár szekuláris, akár vallásos környezetben alkalmazhatóak.3 Ilyenek a 

közös jövőkép, a csapatmunka, mások teljesítményének előmozdítása, átlátható 

folyamatok, őszinte kommunikáció és az elszámolási kötelezettség. A 

közösségvezetés keresztény megközelítése nem a polémia szándékával tekint a 

szekuláris közösségvezetés-elméletre, hanem a kölcsönösen pozitív egymásra hatás 

és a formálódás igényével keresi a kapcsolódási pontok megtalálását és a 

párbeszédet.  

ÖSSZEFOGLALÁS 

A keresztény közösségvezetés biblikus szemléletű, felelős emberi kapcsolatokhoz 

szükséges vezetési ismereteket igénylő szupervízión és más interakciókon keresztül 

törekszik egyének, egy adott közösség vagy egy intézmény céljainak a megvalósítására.  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. A bibliai kultúrparancs milyen kontextuális vezetési feladatot bíz a XXI. század 

elején vezetői feladatokat vállalókra, különös tekintettel diakóniai 

intézményekben? 

                                                        

3 MILLER-MCLEMORE 2012, 320. o. 
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2. A szupervizor közösségvezetési ismeretei mennyiben segítik a rendszerszintű 

folyamatok támogatását egy adott intézményben és hogyan járulnak hozzá az 

egyéni fejlődés kíséréséhez? 

3. Hogyan segítheti a szupervizori folyamat egy diakóniai intézmény vezetésének 

és menedzsmentjének önreflexióját és fejlődését? 

4. Milyen attitűdök jellemzik ma vezetői szinten a szupervízióval kapcsolatos 

véleményeket? Az alábbiak közül melyik attitűd a legjellemzőbb, illetve melyik 

valósul meg a legtöbbször? 

 

a. a szupervíziós folyamatot szabotálja az intézmény, a vezetőség, a munkatársak 

b. alkalomszerűen valósul meg, a tervezetlenség és a rendszertelenség jellemző rá 

c. krízis-orientált, tűzoltás-jellegű, jellemzően csak krízishelyzetben kerül rá sor 

d. a szupervízió az intézményi élet állandó kísérője, természetes partnere 
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2. ELŐADÁS – A KERESZTÉNY 
KÖZÖSSÉGVEZETÉS BIBLIAI 

ALAPVETÉSE 

A keresztény közösségvezetés a gyakorlati teológiának olyan ága, amely a keresztény 

élet gyülekezeti és intézményi dimenziójában a közösségi élet biblikus, teológiai és 

gyakorlati aspektusait kritikai igénnyel vizsgálja.4 A keresztény közösségvezetés az 

egyház folyamatos cselekvése, melynek gyökerei a bibliai időkre nyúlnak vissza és ma 

is kontextuális vizsgálat tárgyát képezi. A jelenlegi XXI. századi társadalmi helyzetben 

az egyház megnövekedett szerepvállalásában lényeges szerepet tölt be – különösen is 

intézményi szinten – a keresztény közösségvezetés igényének és értékének a 

felmutatása és hiteles gyakorlati megvalósítása. A bibliai alapvetés célja, hogy az 

egyház életén keresztül és a teológiai kérdések vizsgálatával maga a Szentírás adjon 

példát azokra az alapértékekre, amelyek a keresztény közösségvezetés folyamatát 

meghatározzák és láthatóvá teszik speciális aspektusait.  

 /1/ Az egyház célja és küldetése. Az egyháznak nem önmagában van célja és 

küldetése, hanem Isten országának eljövetelének és az evangéliumnak a hirdetéséért 

kapta mandátumát a küldőtől és megbízótól, a Szentháromság egy Istentől. Az egyház, 

mint szervezet, olyan tervbe és rendbe illeszkedik, amelynek Jézus Krisztus a feje. 

Isten azért, hogy megbékéltessen magával mindeneket, és hogy az emberi 

egzisztenciát ne a tévutak állítsák kényszerpályákra, az egyházra azt a küldetést bízta, 

hogy a világban és a világnak hirdesse az evangéliumot, az Isten országának az 

örömhírét és megtestesítse ebben a közösségi létezésben a megbékélés üzenetét. 

/2/ Az egyház, mint Krisztus teste. Pál apostol az első korinthusi levélben úgy ír az 

egyházról, mint ami teljes valójában Krisztus teste, Krisztus pedig maga a fej, akihez 

az egyház tartozik. (1Kor 12,12–31) A keresztény közösségvezetés szempontjából 

négy fontos vonatkozása van ennek az egységnek és összetartozásnak.  

a. Krisztus a fej. A fej által való meghatározottság a hatalmi helyzetek útvesztőjében a 

szolgálat, az alázat, az önátadás jellemzőit helyezi minden olyan hatalmi helyzet fölé, 

amiben az egyik ember uralkodni akar a másik ember felett.  

b. Az egyház élő szervezet. A keresztény egyház élő test, nem egy dinamika nélküli, 

pusztán adminisztratív intézmény. Az életéhez hozzátartozik a növekedés, a 

megújulás, a világ helyzetéhez, az aktuális kérdésekre való odafigyelés. Az egyház, 

mint élő szervezet, nem egy zárt, önmagába forduló rendszer, hanem 

                                                        

4 Lásd uo. 2012, 320–321. o. 
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kapcsolódásokkal rendelkező, szőlőként a szőlőtőhöz kapcsolódó élő rendszer és 

arról tanúskodik, hogy a názáreti Jézus Krisztust, az egyház fejét, közöttünk élő és 

munkálkodó Úrnak valljuk.  

c. Krisztus teste egy, a test tagjai szerves egységet alkotnak. A Krisztushoz, mint a 

fejhez tartozó egyháztest tagjai egyformán fontosak és nélkülözhetetlenek az egész 

test működése szempontjából. A korinthusi levélben található leírás hangsúlyozza ezt 

az egységet és egyenlőséget. A keresztény közösségekben ez az egység és egyenlőség 

a vezetés és irányítás szempontjából is kiemelkedően fontos tényező. A test tagjai 

felelősek egymás iránt és a rájuk bízottakkal közösen hordozzák az Isten és az egymás 

felé való elszámolás kötelezettségét. 

d. Isten az egyháznak a Lélek ajándékait adja. A keresztény közösségek, az egyház 

tagjai részesülnek Isten lelki ajándékaiban. Ez a lelki ajándékokból való részesedés a 

tanulást, az elsajátítás lehetőséget is magában hordozza. Ezekből az ajándékokból 

mindenki részesedik és mindenkinek van lehetősége Istent és a közösséget szolgálni.  

ÖSSZEFOGLALÁSA 

A keresztény közösségek vezetőikkel együtt Istenhez tartozónak vallják magukat. A 

vezetés feladatára úgy tekintenek, mint szolgálatra, amelyben felelősséggel és 

elszámolási kötelezettséggel tartoznak az emberek egymásnak, a szeretet kötelékében. 

A vezetés felelőssége leginkább a családi élet felelősségvállalásához hasonlítható. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

5. Jézus élete és szolgálata alapján hogyan és miben ismerhetjük fel a keresztény 

vezetés specifikumait? 

6. A korinthusiakhoz írott levél részlete alapján (1Kor 12,12–31) vizsgáljuk meg a 

keresztény közösség felépítését, egymásra utaltságát, a mai helyzetre is 

vonatkozó konzekvenciákat! 

 
12Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha 

sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. 13Hiszen egy Lélek által mi 

is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár 

rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. 14Mert a 

test sem egy tagból áll, hanem sokból. 15Ha ezt mondaná a láb: „Mivel nem 

vagyok kéz, nem vagyok a test része”, vajon azért nem a test része-e? 16És ha ezt 

mondaná a fül: „Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része”, vajon azért 

nem a test része-e? 17Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test 

hallás, hol lenne a szaglás? 18Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, 

egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. 19Ha pedig valamennyi egy tag volna, 
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hol volna a test? 20Így bár sok a tag, mégis egy a test. 21Nem mondhatja a szem a 

kéznek: „Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábaknak: „Nincs rátok szükségem!” 
22Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek, 23és 

amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel 

vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben 

részesülnek: 24az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette 

így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, 25hogy 

ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak 

egymásról a tagok. 26És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved 

valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. 
27Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. 28Ezek közül pedig 

némelyeket először apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor 

prófétákká, harmadszor tanítókká. Azután adott csodatevő erőket, kegyelmi 

ajándékokat: gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra. 
29Mindnyájan apostolok? Mindnyájan próféták? Mindnyájan tanítók? 

Mindenkiben van csodatevő erő? 30Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi 

ajándékával? Mindnyájan szólnak nyelveken? Mindnyájan meg tudják azt 

magyarázni? 31De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül 

megmutatom nektek a legkiválóbb utat. 

1. ábra 1Kor 12,12–31 
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3. ELŐADÁS – MIT TANÍT A BIBLIA A 
SZOLGÁLÓ/KAPCSOLATI VEZETÉSRŐL?  

/3/ A Biblia gazdag tárháza a vezetés és vezetői feladatok kérdéseinek. Mégis, a 

legfontosabb vezető maga a fej, Krisztus, aki olyan példát adott a vezetésre és a 

gondoskodásra, ami kijelöli azt az irányt, ami a keresztény közösségvezetés küldetése 

és feladata. 

a. Krisztus a modell. A Filippi levél Krisztus-himnuszában (Fil 2,1–11) Krisztust úgy 

ismerjük meg, mint aki önzetlenül önmagát adja mindenkiért. A megváltás üzenetét 

Krisztus minden ember számára elhozza, és kereszthalálában a legnagyobb vezető a 

legnagyobb áldozatot hozza meg saját életének feláldozásával. Krisztus nem válik 

nagyobbá vagy többé nálunk embereknél, hanem az életét is odaadni képes áldozat 

teszi őt azzá, akire az embernek élete megtartásáért mindenképpen szüksége van. (Jn 

13,12–17) 

b. Az Újszövetségben az autoritás/tekintély egyszerre jelent hatalmat és szolgálatot.5 A 

tanítványai lábát megmosó Jézus hatalma a bűn, a kirekesztés, az elnyomás elleni 

harc hatalma volt. Jézus élete és szolgálata a példa arra, milyen érzékeny kérdés a 

hatalom kérdése. A vezetés szolgálatával megbízott ember a hatalom gyakorlásának 

kérdésében felelősséggel tartozik Istennek és embertársainak és feladatát a szolgálat 

szellemében kell vállalnia. (Mt 20,25–28) 

c. A szolgáló vezetés6 gyakorlata az egyik útja annak, hogy valaki „felöltse” Jézus 

Krisztust. A keresztény vezetés gyakorlatában a másik embernek való szolgálat, a 

másik ember saját lelki ajándékainak kibontakoztatása hozzátartozik egy közösség 

életéhez és szolgálatához.7 Az újszövetségi időkben a keresztények szolgálata és 

közösségi rendje mintát adott a későbbiekben is olyan alternatív közösségi 

rendekhez, ahol a cél nem a másik emberen való uralkodás, hanem a szeretetben való 

együttmunkálkodás volt a jellemző. (Ef 5,1–2) 

/4/ A megbékélés és a hatékony vezetés. Isten célja Jézusban, hogy megbékéltesse 

önmagával a világot. Az egyháznak is ezt a célt kell megtestesítenie és az élet minden 

                                                        

5 GRÜN 2004, 63. o. 

6 A szolgáló vezetés fogalmát Robert K. Greenleaf alkotta meg 1970-ben, The Servant as Leader c. 

könyvében. Bár az elmélet címe Hermann Hesse A napkeleti utazás című novellájából származik, a bibliai 

párhuzam nem véletlen. A szolgai formát felvett, önmagát megüresítő Jézus képe a vezetési elméletben úgy 

ölt testet, mint meghívást arra, hogy az, aki vezetőként áll a többi ember elé, nekik való szolgálatból tegye, ne 

önmaga dicsőségére, gazdagítására, piedesztálra emelésére. 

7 WRIGHT 2009, 8. o. 
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szintjén elősegítenie.8 Az egyház szolgálata és a diakónia területén szolgálatot végzők 

is az élet sokféle területén találkoznak az emberi esendőség és kiszolgáltatottság 

helyzetével. A keresztény közösségvezetés igazi értéket hordozó feladata ennek a 

megbékélésnek és az embertárs felé való odafordulásnak a kézzelfogható 

megvalósítása a közösségi élet minden szintjén. 

/5/ A Biblia tanítása a szenvedés és a vezetés összefüggéséről. Az Újszövetség 

világosan tárja fel azt a valóságot, amelyben a Krisztusnak való engedelmesség a 

keresztény ember életében hitével és életvitelével kapcsolatos ellenállást és 

ellenségeskedést eredményezhet. A keresztény vezetőnek szembe kell néznie a 

szenvedés valóságával. A jó hír az, hogy a szenvedés valóságát is átjárja a reménység: 

Krisztus győzedelmeskedik, és célja megvalósul emberi életünkkel és világunkkal. A 

siker és a kudarc definíciói Istennél más képet formálhatnak. Az egyháznak a 

szenvedést és a fájdalmat is el kell hordoznia, de mindezt bizalommal, a szeretetre 

való törekvéssel és reménységgel teszi. Az egyházi szolgálatban az emberi esendőség 

és szenvedések azt a szolgálatot is mutatják, amire az egyháznak és a vezetőknek is 

fel kell készülniük: lehetünk mi is az a mag, ami a földbe kerül és meghal, de új életre 

támad és még több mag származik belőle. (Jn 12,24–26) 

/6/ A keresztyén vezetésről szóló bibliai tanítás formatív hatása az egyház 

teológiai önértelmezésére és törvényhozására. Az egyház jó rendje érdekében a 

küldetésről, az alapvető feladatokról, a vezetésről, a szolgálatok megosztásáról, a 

szolgálattévőkről rendelkezik egyházunk zsinati hitvallása, törvényei és stratégiai 

tervezete. A Biblián alapuló tanítás meghatározza az elhíváson alapuló 

feladatmegosztást, a szolgálatok végzését, a szentségek kiszolgáltatását, az ige 

hirdetését és a tanítás feladatát. Az Istentől kapott erőt és hatalmat a rászorulók 

megsegítésére, embertelen helyzetek feloldására, az egyén és a közösség javára 

fordítjuk. 

/7/ Létezik-e különbség az egyházi vezetés és a társadalom más rétegeiben 

megvalósuló vezetés között? A vezetéselmélet akár keresztény, akár szekuláris 

formában valósul meg, mindenképpen épül az emberi viselkedés szabályaira, 

társadalmi, pszichológiai szabályokra, szervezeti szabályokra, melyek általánosak és 

mindenre, mindenkire vonatkoznak. A keresztény vezetés megvalósulásakor nem úgy 

tekintünk a világi vezetésre, mint ami alacsonyabb rendű a biblikus alapokon nyugvó 

vezetéshez képest. Isten akármilyen helyzetben megajándékozhatja az embert a jó 

vezetés képességével és emberséges, szeretettel és bizalommal teli vezetéssel. Amit 

különbségnek, egy izgalmas új színnek látunk, az az egyház, mint egy különleges élő 

szervezet, amelyben Krisztus és a Lélek lakozik. Az egyház forrása speciális, 

működésének elemei is sokban eltérőek más szervezetekétől, hiszen az imádság, 

istentisztelet, tanulás, bizonyságtétel, szolgálat olyan területek, amelyek lelki 

                                                        

8 JINKINS 2012, 310–312. o. 
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területek és cselekedeteket jelentenek. Az egyházat nem csupán szervezeti 

fogalmakkal lehet leírni és ezért csak egy bizonyos fokig alkalmazható rá az olyan 

vezetési kultúra, ami a szélesebb körű társadalmi felfogás szerinti vezetés. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Krisztus, mint vezető, olyan példát mutatott a vezetésre, ami szolgálattá és nem hatalmi 

eszközzé formálja az emberek közötti vezetési feladat megvalósítását.  

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

7. Milyen kontextusban érzékelhető különbség a világi és a keresztény 

megközelítésű közösségvezetés között? Miben mutatkozik határozott igény a 

keresztény megközelítés megvalósulására? 

8. Vizsgáljuk meg a függelékben található zsinati hitvallás, a törvények és a 

stratégiai dokumentum alapján, hogyan valósul meg a biblikus tanítás az egyház 

életét meghatározó alapdokumentumokban?  

9. Olvassuk el a szövegben kijelölt igeszakaszokat és a bibliai szövegrészletek 

alapján vizsgáljuk meg az egyház küldetésére vonatkozó leírásokat.  

10. Az egyház valósága, mint élő szervezet, hogyan formálja az egyházban 

megvalósuló vezetésről alkotott felfogásunkat? 

11. Milyen lelki ajándékokat kaptunk/tapasztaltunk abban a közösségben, ahová 

tartozunk? Mi személyesen milyen képességet, karizmát kaptunk, amivel 

szolgálhatunk? 

12. A hatalom és szolgálat összefüggéseit vagy feszültségeit hogyan oldhatja fel a 

gyakorlatban az egyház közössége? 

13. A szolgáló vezető képe hogyan lesz összefüggésben egy intézmény siker-

törekvéseivel, siker-mutatóival, produktivitásával? 
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4. ELŐADÁS – A HATÉKONY VEZETÉS 

Mit jelent a hatékony vezetés? Hogyan működik? Honnan ismeri fel egy intézmény, 

egy közösség, hogy hatékonyan vezetik? A kölcsönös vezetés fogalma segít abban, 

hogy a fókuszban a vezető és a közösség kapcsolata legyen, és nem csupán azok a 

személyiségjegyek, amelyekkel a vezető rendelkezik. Négy kérdés, illetve szempont 

alapján érdemes ezt vizsgálnunk.  

1. Mit jelent a keresztény vezetés? 

a. A keresztény vezetés olyan folyamatot jelöl, amely segíti az intézményt, illetve 

közösséget, hogy megvalósítsa azokat a gyakorlatokat, amelyek a hiteles keresztény 

életet, közösséget és bizonyságtételt Jézus Krisztushoz és az evangéliumhoz hű 

módon formálják, és alkalmazkodnak az adott közösség helyzetéhez, forrásaihoz és 

céljaihoz. 

b. Az egyháznak sok „vezetője” van. A fentebb említett definíció nem szűkíti le a 

keresztény vezetést néhány személyre vagy hivatalra. Az Újszövetség és az egyház 

tanítása szerint az egyetemes papság elve a mérvadó, ahol az elhívás és a felelősség, a 

szolgálat nem csupán lehetőséget jelent, hanem elköteleződést Isten országának 

munkálása iránt. 

c. A vezetés lényege kontra. a vezetés stílusa. A keresztény vezetés definiálásában a 

vezetés lényege és megvalósulása a fontos. A keresztény vezetés magába foglal olyan 

örökérvényű alapelveket és értékeket, mint például a szolgálat, erkölcsiség és a többi 

ember tisztelete (mint Isten képmásai). A vezetés stílusa nagyban függ a vezető 

személyétől és az adott vezetési helyzet szituációjától. Egy érett vezető képes arra, 

hogy különböző szituációkban különböző vezetési stílusokat valósítson meg. Például 

krízis-szituációban autoriter stílust, döntéshozó helyzetben konszenzust építő stílust, 

tanuló helyzetben pedig prófétai stílust. A vezetési stílusok lehetőségek, amelyeket 

egy adott szituáció határoz meg. 

d. A segítségnyújtás bibliai koncepciója. „Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön 

segítségem? Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsolt 121,1–2) 

Amikor a vezetők „segítenek” embereknek abban, hogy keresztény életet éljenek, 

akkor részükről az nem gyengeséget jelent. A mindenható Isten munkatársai, akik 

Istenhez hasonlóan az emberek javáért fáradoznak és a vezetési feladatukhoz a 

segítséget maguk is Istentől kapják. 

2. Mit jelent a kontextualizálás, és miért fontos a vezetés szempontjából? 

A hatékony vezetésnek komolyan kell vennie egy adott közösség szituációját. Minden 

kontextus egyedi. Így például az adott közösség „kultúrája” (közös értékek, 

gondolatok, érzelmek, értékek). Fontos számolni azzal, hogy ez a kulturális 

meghatározottság akkor működik a legerősebben, amikor az a legkevésbé látható és 

váratlan helyzetek hozhatják a felszínre a különbségeket, a kimondatlan elvárásokat, 
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a régóta elhallgatott problémákat. Az egyediség felismerését, illetve tiszteletben 

tartását nevezzük kulturális intelligenciának vagy kontextuális intelligenciának. Az 

Istennek és az embertársnak végzett szolgálat együtthatását, a jó vezető hozzáállását 

Kessler négy szempontból vizsgálja: „(1) Szolgálok Istennek és szolgálok 

embertársaimnak. (2) Istentől kaptam hatalmat és ezt mások érdekében használom. 

(3) Istennek és az embereknek is felelősséggel tartozom, és felelős vagyok a rám 

bízottakért. (4) Magam is Isten kegyelméből élek, és kész vagyok arra, hogy 

irgalommal és megbocsátással forduljak munkatársaim felé.”9 

3. Melyek a hatékony vezető személyiségjegyei? 

A vezetéselmélet egyik legfontosabb változása az elmúlt években az elmozdulás a 

vezető személyiségjegyeinek a kérdésétől egy új irány felé. A különleges tehetséggel 

megáldott vezetői ideál elméletétől a behaviorista pszichológia hatására a vezetői 

személyiségjelek nem csupán magunkkal hozott tényezővé, hanem tanulás, gyakorlás 

és tapasztalat által elsajátíthatóakká váltak. Még ennél is jobban fókuszál a vezető 

meggyőződésére, hatni tudására a transzformatív vezetés-elmélet, amely a személyes 

példaadásra, az inspiratív motivációra, az intellektuális biztatásra és az egyéni 

meggyőződésre épít. A transzformatív vezető komoly eredmények elérésére ösztönzi 

munkatársait, megelégedettségre, kommunikációs összhangra, a tanulás motiválására 

törekszik. Ezért akkor értjük meg a legjobban a hatékony vezetést, ha nem a vezető 

személyiségjegyeire koncentrálunk és nem csupán a vezetési stílusokra, hanem 

alapvetően a vezető és vezetettek kapcsolatára. A helyzet és a kapcsolatok elemzése 

alapján találhat rá a hatékony vezető azokra a tényezőkre, amelyek a hatékony 

vezetés megvalósításhoz szükségesek egy adott helyzetben és kapcsolatrendszerben. 

4. Milyen pozitívumokat várhatunk azokban a helyzetekben, ahol hatékony, kölcsönös 

vezetés valósul meg? 

Négy tényező járulhat hozzá ehhez: /1/ A vezető karaktere/jelleme bizalmat szül a 

közösségben. /2/ A vezető meggyőződése segít a közösségnek/intézménynek a célját 

és jövőképét körülhatárolni. /3/ A vezetői kompetencia lehetővé teszi, hogy a 

gyülekezet egészséges szervezetként működjön és kezelni tudja az aggodalmakat és a 

konfliktusokat reflektív és hatékony módon. /4/ Egybeesés, megegyezés a vezető, a 

közösség, az idő, a hely, a szolgálat lehetőségei és a források között. Ez teszi lehetővé, 

hogy közösen felismerjék Isten lelki ajándékait és örömmel szolgálják Isten országa 

megvalósulásának a célját.  

Mind a négy tényező szempontjából fontos a vezető és a közösség kapcsolata és az 

egymásra gyakorolt hatása. Fontos a személyiségjegyek és a jellem 

megkülönböztetése. A hangsúly nem az introvertált, extrovertált, karizmatikus és 

laissez-faire típusokon van, hanem a vezetők jellemén. A hatékony vezető egészséges 

jellemű, aki bizalmat tud ébreszteni a közösségben. A keresztény vezetők és minden 

                                                        

9 KESSLER 2016, 13. o. 
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keresztény ember számára a keresztény jellem alapja a Krisztusban való hit. 

Meghatározó az élettapasztalatok kérdése is. Isten gyakran nehéz helyzeteket átélt 

embereket hív el szolgálatra. A jellemet meghatározza az érzelmi intelligencia is, ami 

szintén szükséges a keresztény vezetéshez. Az érzelmi intelligencia tesz képessé 

bennünket arra, hogy kontrollálni tudjuk érzéseinket, motiváltak legyünk, érzelmi 

segítséget tudjunk kérni, másokban is felismerjünk érzelmeket és megfelelően tudjuk 

kezelni azokat, kapcsolatokat tudjunk kezelni, impulzusokat tudjunk a helyükön 

értelmezni, empatikusak legyünk, figyelmesek legyünk, konstruktívan álljunk 

kérdésekhez és konfliktusokhoz, reményteljesen tekintsünk a világra, megfelelően 

kezeljük a veszélyhelyzeteket és tiszteljük a különbözőséget. A hatékony keresztény 

vezető az érzelmi intelligencia alapján keresi a visszajelzést másoktól a vezetési 

helyzetét illetően, nem válik támadóvá az erre való reakciók hatására és megfelelően 

tud reagálni véleményekre.  

Vezetési helyzetekben az egymásra hatás kölcsönös, oda-vissza hat. A vezetők 

hatással vannak azokra, akiket vezetnek és ez fordítva is igaz. A vezetők motiválnak 

és őket is kapnak motivációt. A vezetés ilyen kölcsönös/reciprokális értelmezése 

kölcsönösséghez és partnerséghez vezet az egyházi/diakóniai szolgálatban is.10 A 

vezetés kölcsönösségen alapuló értelmezését adaptív vezetésnek is nevezhetjük. Ez 

nem a vezető adaptálódó képességét jelenti, hanem inkább azt, hogy a közösségnek 

segít a vezető meglátni a különbséget a megnevezett értékeik és az adott valóságuk 

között, és adaptív módon segít közelebb kerülni a kívánt értékekhez.11 Az adaptív 

változás egy egész adott közösségre igaz – vezetőre és vezetettre egyaránt, hogy 

kívánt céljukhoz közösen eljussanak. A vezetőknek adaptív képességekre is 

szükségük van, hogy előre lássák, megalkossák és revideálják az intézményi 

működést. A változások vezetése és menedzselése kritikus eleme a keresztény 

közösségvezetésnek is. Az adaptív változások szükségessége gyakran merül ki 

technikailag megoldható változásokban. A vezető arra törekszik, hogy olyan 

szemléletmódváltás jöjjön létre, amely nem csupán technikai megoldásokkal, hanem 

belső meggyőződéssel munkálja a szükséges változást. 

A hatékony vezető biztos meggyőződésből cselekszik, amely segít az egyéni és 

közösségi célokat és jövőképet is felismerni. Mindezt az Isten országának bibliai 

jövőképe formálja. A reflexív/visszaható vezetés kreatív feszültségben tudja tartani 

egy adott közösség hagyományainak értékét és az aktuális helyzet kihívásait. A 

hatékony keresztény vezetők mélygondolkodásúak, teológiailag integratívak és 

kreatívak.12  

                                                        

10 Effective Leadership in the Church 2005, 26. o. 

11 JINKINS 2012, 313. o. 

12 A hatékony vezető tulajdonságait Spears a következőkben látja: a meghallgatás képessége, empátia, 

gyógyítás/gyógyulás, tudatosság, meggyőzőkészség, fogalom/jövőkép-alkotás, előrelátás, jógazda-attitűd, 
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A hatékony/transzformatív vezető kompetencia-területei, amelyek lehetővé teszik 

egy adott közösség egészséges működését:13 

a. meghallgatás és bátorítás 

b. kommunikációs képességek 

c. a vezető tisztában van a tekintély kérdésével (formális és informális) 

d. érti a tiszta struktúrákat és a felelősség gyakorlását 

e. érti a változás dinamikáját és folyamatát 

f. érti a konfliktusok dinamikáját és törekszik a konfliktusokon való átvezetésre 

g. motiválja az embereket, hogy tudásuk legjavát adják 

h. segíti a változás folyamatát és felelősséget vállal érte 

i. problémamegoldó képessége „win-win” típusú 

j. a gyülekezetet, mint rendszert látja 

k. tisztában van a karizma buktatóival 

l. érti a különbséget a bátorság és a mártíromság kísértése között 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A hatékony vezetés személyes példaadásra, inspiratív motivációra, intellektuális 

biztatásra és az egyéni/keresztény meggyőződésre épít és segít az 

egyénnek/közösségnek közelebb kerülni a kívánt értékekhez és célokhoz. 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

14. Milyen kulturális különbségek jelentenek kihívást a vezető feladataira és 

közösségre nézve? 

15. Milyen példákat tudunk említeni különböző vezetési stílusok megvalósulására? 

16. Kol 3,5–17 alapján milyen tulajdonságokkal rendelkezik az első keresztény 

gyülekezetek vezetésében a keresztény vezető? Ma hogyan tekintünk ezekre a 

jellemvonásokra? 

                                                                                                                                                                        

elköteleződés az egyén és a közösség növekedéséért, közösségépítés. In: VAN DIERENDONCK-PATTERSON 

2010, 17–20. o. 

13 Effective Leadership in the Church 2005, 24. o. 
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5Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, 

a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, 6mert 

ezek miatt haragszik Isten. 7Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; 
8most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a 

gonoszságot, az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. 9Ne 

hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, 
10és felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, 

hogy egyre jobban megismerje őt. 11Itt már nincs többé görög és zsidó, 

körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem 

minden és mindenekben Krisztus. 
12Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes 

szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. 13Viseljétek el egymást, és 

bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan 

az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14Mindezek fölé pedig öltsétek 

fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15És Krisztus békessége 

uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek 

háládatosak. 16Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok 

egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, 

lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. 17Amit pedig 

szóltok vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya 

Istennek őáltala. 

2. ábra Kol 3,5–17 
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5. ELŐADÁS – A KÖZÖSSÉGVEZETÉS ÉS 
MENTORÁLÁS KONCEPCIÓJÁNAK 

GYAKORLATI KIHÍVÁSAI 
FELADATOKON, 

ESETMEGBESZÉLÉSEKEN KERESZTÜL 

 

1. Szófelhő-elemzés. Az alábbi szófelhő alapján állítsuk számunkra aktuális 

fontossági sorrendbe a ma szükséges keresztény vezetés szempontjából legfontosabb 

kifejezéseket! 

 

 

3. ábra Szófelhő 

 

2. Hogyan lehet felismerni és leírni a hatékony vezetést? A vezetés kölcsönös 

kapcsolat megvalósulása vezetők és egy nagyobb közösség között. Az alábbi 

tulajdonságok összefoglalják azokat a vezetői tulajdonságokat, amelyekről eddig 

megvizsgáltunk. Ezek a tulajdonságok és kompetenciák nem egyformán valósulnak 

meg a vezetőkben. Az alábbi lista ellenőrző lista kíván lenni azok számára, akik 

szeretnének valóban keresztény vezetők lenni egy közösségben vagy olyanok 

számára nyújtanak szupervíziós, mentori vagy tereptanári segítséget, akik 

vezetőpozíciót töltenek (majd) be. A lista alapján melyek azok a területek, 
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amelyekben erősségeinket, illetve még fejlesztésre váró tulajdonságainkat és 

kompetenciáinkat ismerjük fel? 

A keresztény vezető… 

1. hitben járó személy, aki Krisztusról tesz bizonyságot és a Lélek vezetését kéri 

2. odaadóan imádkozik 

3. érzelmileg egészséges és hatékony tud lenni különböző típusú kapcsolatokban 

4. reményteljesen látja a világot 

5. szívesen hallgat meg másokat 

6. megbízható 

7. önfeláldozó 

8. a közösségi jövőképért a többiekkel együtt felelős 

9. tudomásul veszi, hogy a hatékony vezetéssel szemben lehet ellenállás, ami normális 

és elkerülhetetlen 

10. nem fél a konfliktusoktól, kitartó konfliktus esetén 

11. nehézségekkel szemben is ellenálló 

12. tiszteli a közösség, még ha nem is mindenki kedveli vagy ért vele egyet 

13. összehozza az embereket, különböző látásmódok ellenére is konszenzusra 

törekszik 

14. elősegíti a különbözőségekről szóló őszinte beszélgetést a tanulás, meghallgatás 

útján 

15. megérti a tiszta struktúrák szükségességét és vállalja a felelősség gyakorlását 

16. közeli kapcsolatban marad azokkal is, akik ellenállnak a vezetői gyakorlatának 

17. bírja a normális feszültséget és az aggódást bármilyen közösségben anélkül, hogy 

túlreagálna dolgokat és ezzel még nagyobb feszültséget teremtene 

18. megérti és kezeli a változás folyamatát 

19. kellő önismerettel és alázattal rendelkezik, és nem várja el a siker túlzott mértékű 

visszajelzését önmaga számára 

 

3. Egyetértés és nézeteltérés. A diakónia területén a vezetői, szupervizori, mentori 

feladatot végzők számára milyen tanulságokkal szolgál az alábbi mennonita egyházi 
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dokumentum?14 Hogyan lehet egy ilyen dokumentumot egy intézmény közös 

elhatározásává tenni? 

 

Egyetértés és nézeteltérés szeretetben. Elköteleződések a nézeteltérések idejére. 

„Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” Ef 4,3  

 

 

Gondolatban 

Fogadjátok el a 

konfliktust! 

1.  Közösen tudomásul vesszük, hogy a konfliktusok az 

egyházban is az életünkhöz tartoznak. 

Rm 14,1–8, 10–12, 17–19 15,1–7  

Erősítsétek meg a 

reménységet! 

2.  Biztosan vagyunk abban, hogy Isten jelenlétében a 

konfliktusokon keresztül is a növekedést 

munkálhatjuk. 

Ef 4,15–16  

Imádkozzatok! 3.  Tudatában vagyunk hiányosságainknak és 

elkötelezzük magunk a minden fél számára 

megfelelő megoldásért való imádságra. (Nem a saját 

sikerünkért, vagy a másik fél megváltozásáért, 

hanem a közös megoldásért.) 

Jak 5,16  

Cselekedetben 

Forduljatok 

egymás felé… 

4.  Beszéljünk azokkal, akik nem értünk egyet. Kerüljük 

el a másik háta mögötti kritizálást.  

Mt 5,23–24; 18,15–20  

… szelíd 

lelkülettel! 

5.  Legyünk kedvesek, türelmesek és szelídek. A 

problémát egymás között oldjuk meg, vállaljuk fel 

saját részünket benne és ne csak a másikéra 

                                                        

14 Agreeing and Disagreeing in Love. http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/04/Agreeing-and-

Disagreeing-in-Love_11-2013.pdf (Letöltés: 2018. november 30.) 

 

http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/04/Agreeing-and-Disagreeing-in-Love_11-2013.pdf
http://mennoniteusa.org/wp-content/uploads/2015/04/Agreeing-and-Disagreeing-in-Love_11-2013.pdf
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akarjunk rámutatni. 

Gal 6,1–5  

Legyetek gyorsak a 

hallásra! 

6.  Hallgassuk meg a másikat figyelemmel, összegezve, 

amit hallottunk a válaszunk előtt. Igyekezzünk 

legalább annyira másokat megérteni, mint mi 

magunk megértésben részesülni. 

Jak 1,19; Péld 18,13  

Legyetek 

késedelmesek az 

ítélkezésre! 

7.  Függesszük fel az ítélkezést, a mások címkézését, ne 

foglalkozzunk a fenyegetésekkel és ne legyen 

támadó a viselkedésünk. 

Rm 2,1–4; Gal 5,22–26  

Legyetek 

készségesek a 

megbeszélésre! 

8.  A nézeteltéréseket konstruktív módon beszéljük 

meg. 

ApCsel 15; Fil 2,1–11  

Nevezzük meg a kérdéseket, az érdekeltséget és 

mindenki szükségletét (ahelyett, hogy az egyik 

oldalt pártját fognánk). 

Dolgozzunk ki több lehetőséget mindkét oldal 

helyzetének megoldására (ahelyett, hogy csak az 

egyik oldalt védenénk). 

Értékeljük azokat a lehetőségeket, amelyek a 

helyzet megoldását segítik elő és minden oldalnak 

kedvezőek (nem csupán az egyiknek). 

Együttműködés során jussunk el a közös 

megoldásra (mindkét oldal számára megoldással és 

továbblépési lehetőséggel). 

Dolgozzunk ki egy közös megegyezést a lehetséges 

megoldás elfogadására (nem az ideális megoldásra). 

Értékeljünk minden, a megegyezés felé történő 

lépést (a kölcsönösség jegyében). 

Életünkben 

Álljatok meg 

szilárdan a 

szeretetben! 

 

9.  A közös megoldás keresése szilárd 

elkötelezettségen nyugodjon, közös alapja Krisztus 

legyen és a szeretetre való készség. 

Kol 3,12–15  
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Legyetek nyitottak 

a mediációra! 

 

10.  Legyünk nyitottak a szakmai segítségre. 

Amennyiben nem sikerül megoldani a konfliktus, 

éljünk azoknak a segítségével, akik mediációval 

hozzá tudnak járulni a konfliktus megoldásához. 

Fil 4,1–3  

Bízzatok a 

közösségben! 

11.  A közösségben való bizalom azt jelenti, hogy ha a 

helyzet megoldhatatlanná válik és a megbékélés 

nem következik be, a döntési helyzettel a 

gyülekezethez vagy az egyház felsőbb fórumához 

fordulunk. 

ApCsel 15  

Egymás között vagy kiscsoportos vitahelyzetekben 

lehetővé tesszük, hogy mások döntsenek. 

Gyülekezeti, kerületi vagy egyházi viták esetében 

mindez azt jelenti, hogy másoknak engedjük át a 

döntéshozást vagy a testületi döntéshozatalt hajtjuk 

végre a felsorolt irányelvek alapján, megvalósítva 

azt a döntést, ami született. 

Legyetek Krisztus 

teste! 

12.  Hiszünk és bízunk Krisztus testének 

összetartozásában, a béke és az igazságosság iránt 

való elköteleződésben, ahelyett, hogy ügyünket 

világi bíróság elé vinnénk. 

1Kor 6,1–6  

 

4. ábra Egyetértés és nézeteltérés szeretetben 

 

4. Rövid prezentációk készítése a vezetés elméletének főbb alakjairól, akiknek 

hozzájárulása a vezetéselmélethez meghatározó mind a mai napig. Lehetséges témák 

illetve személyek: Robert Greenleaf, James MacGregor Burns, Peter Drucker, Ronald 

Heifetz, Edwin Friedman (tovább bővíthető nevekkel, témákkal, elméletekkel) 

 

5. Esettanulmányok. A képzésben részt vevők által hozott szituációk, konfliktusok, 

krízisek alapján, csoportos reflexióval. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A keresztény vezetéselmélet gyakorlati segítséget ad a másokat építő módon való 

vezetéshez, a közösségek irányításához, a vezetői eljárások hiteles keresztényi 

alkalmazásához. Segítséget nyújt és irányt mutat a diakóniai munka közösségvezetési 

céljainak tudatos alkalmazásában érdekeltek szakmai személyiségének kialakulásához 

és fejlődéséhez.  
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FÜGGELÉK 

Küldetésünk 

Hisszük, hogy Jézus Krisztus követésében Isten egész népe – ki-ki elhívatása szerint – 

hallgatja és hirdeti az evangéliumot Isten törvényével együtt abban a bizonyosságban, 

hogy Isten igéje élő és ható és a Szentlélek munkáján keresztül képes hitet és új életet 

teremteni ma is.  Hisszük és tapasztaljuk, hogy Isten egész népe – ki-ki elhívatása 

szerint – él és szolgál az evangéliumot hordozó szentségekkel, tanul és nevelődik, 

tanít és nevel. Valljuk, hogy a missziói parancsban a keresztelés és tanítás együtt jár 

(Mt 28). A tanításhoz tartozik a nevelés feladata is: az emberformálás. 

Egyházunk nem e világhoz igazodik, de keresi azt, ami Isten kinyilatkoztatott akarata 

számunkra e világban (Róm 12,2). Ezért kell figyelembe vennünk környezetünket, 

korunkat, a helyi és időbeli tényezőket. Tudatosan vállaljuk, amiért Jézus imádkozott: 

„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a 

gonosztól.” (Jn 17,15). 

Hitünk alapján végezzük a szeretet cselekedeteit Jézus kicsinyei között: az árvák, 

özvegyek, betegek, elesettek között, de Urunkat szolgáljuk minden rossz 

megelőzésében is. Luther Mártonnal valljuk: „A hit nem kérdezi, kell-e cselekednie a 

jót, de még meg sem kérdeztük, ő már meg is cselekedte”. Tisztában vagyunk 

korlátainkkal, erőtlenségeinkkel, de jelt akarunk adni Krisztusról, akinek 

szolgálatában állunk, aki erősebb minden bűnnél, bajnál, betegségnél, sőt még a 

halálnál is, és aki új eget és új földet ígér. Az Ő erejével merünk és tudunk 

szembeszállni a romlás erőivel. Az emberek nyomorúsága, elesettsége éppen úgy 

állandó feladatot jelent számunkra, mint a jólét kísértései, hiszen arra a szolgálatra 

hívunk, hogy az embereket mindkét féle kísértéstől megőrizni igyekezzünk. 

(http://zsinat.lutheran.hu/a-zsinatrol/zsinati-hitvallas/zsinati-hitvallas) 

 

Egyházi törvényeink értelme 

A jelenlegi Zsinatunk által hozott egyházi törvényeink életünk és szolgálatunk jó 

rendje érdekében szükségesek, hogy tisztán és igazán hirdethessük az evangéliumot, 

Krisztus rendelése szerint éljünk a szentségekkel, hatékony legyen 

szeretetszolgálatunk, botránkozás és rendetlenség mindezt meg ne erőtlenítse. 

Evangélikus testvéregyházainkkal egyek vagyunk abban, hogy a rend és a törvény 

nem öncél, hanem mindig csupán eszköz ahhoz, hogy Jézus Krisztus szabadító és 

megújító munkája folyjék az egyház által e világban.  Örömünknek adunk kifejezést, 

amiért az 1990. évi IV. törvény és a Magyar Köztársaság Alkotmánya új helyzetet 

teremtett országunkban az állam és egyház valódi szétválasztása tekintetében és 

ezáltal újra visszanyertük autonómiánkat. 
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Az államtól való szétválásunk nem jelenti azt, hogy egyházunk többé már nem tudja 

magát a társadalom szerves részének. Itt akarunk élni és értékeinkkel szolgálni.  

Egyházi törvényeinknek nem tulajdonítunk tévedhetetlen jelleget, de azt valljuk, hogy 

az egyházi élet és szolgálat számára jó rendet biztosíthatnak. Az egyházi törvények 

biztosítéka az egyház autonómiája, amelyet évszázados demokratikus gyakorlat, 

valamint a szabadságjogok kiteljesítése tesz lehetővé. Egyházunk egyház kíván 

maradni a jövőben is. 

Egyházunk a hitélet körébe tartozó munkálkodás mellett kulturális, nevelési-oktatási, 

szociális-egészségügyi tevékenységével, valamint a nemzeti tudat ápolásával jelentős 

szerepet kíván betölteni az ország életében. Ezért tudatosan és önként szánjuk el 

magunkat az érvényes egyházi törvények megtartására mindaddig, amíg egy új Zsinat 

azokat meg nem változtatja. A jórend szükségességéről meggyőződve magunkra 

nézve elismerjük egyházi törvényeink kötelező erejét és azokat minden kényszer 

nélkül önként teljesítjük. 

Mindezt a Szentírás intése alapján valljuk: „Éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, 

amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el 

egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. 

Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is; egy az Úr, 

egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek, ő van mindenek felett, 

és mindenek által és mindenekben.” (Ef 4,1–6). 

(http://zsinat.lutheran.hu/a-zsinatrol/zsinati-hitvallas/zsinati-hitvallas) 

 

Stratégiai prioritásaink – hivatásszerűség: Egyházunk szervezeti működését a 

protestáns hivatásszerűség jegyében újítjuk meg. 

Ennek a szervezeti képességnek az alapelve a hivatásszerű működés. Egyszerűen 

fogalmazva mindenki tegye a dolgát a legjobb tudása és tisztessége szerint. Nem 

helyes és nem is hatékony, ha a gyülekezetekben, intézményeinkben, egyházkerületi 

vagy országos szinten a sokat vállaló testvérekre, lelkészekre, presbiterekre hárulnak 

olyan feladatok, amelyeket csak mások közreműködése híján kénytelenek magukra 

vállalni. Másfelől a szolgálatukat alázattal és hittel, rendben végző lelkészeinket, 

felügyelőket, presbitereket, diakóniai munkatársakat és többi testvérünket minden 

lehetséges módon meg kell erősítenünk s becsülnünk. 

A professzionális szervezeti tevékenység általános elvárásai nem mentesítenek 

minket az egyházi küldetés teljesítése alól, sőt: nem hogy nem szabad kevesebbel 

beérnünk, hanem éppen hogy többet, a szervezeti előírásokat keresztényi szeretettel, 

az önérvényesítést visszafogó alázattal, szolgálatkészséggel ötvözve és egymás 

hibázásainak megbocsátó elfogadásával kell együttműködnünk. Az egyházi 

tapasztalat és elvi megközelítés egyértelműen azt a szervezeti megoldást támogatja, 

amely a döntéseket és felelősségeket az érdekeltekhez/érintettekhez legközelebbi 

szintre telepíti (szubszidiaritás). Ez segítheti, hogy racionális munkaerő- és 

munkaidő-gazdálkodással intézzük ügyeinket, a felesleges ülésezés és adminisztráció 

csökkentésével. A felelős sáfárkodás vezérelve az egyházszervezet működtetésére 
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alkalmazva is magában foglalja az átláthatóság és a számon kérhetőség elvárását, 

mely egyben a tervezhetőség és a pénzügyi fenntarthatóság irányába hat. 

(http://strategia.lutheran.hu/jo-gyakorlatok/hivatasszeruseg/strategiai-prioritasaink-

2013-hivatasszeruseg) 
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