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ményeit is. Az erdélyi reformáció kutatói 
számára nagy gondot jelent, hogy a 16. 
század egyháztörténeti eseményei (né-
hány kivételtől eltekintve) igen nehezen 
rekonstruálhatók. A német kollégák pél-
dája talán új utakat, új lehetőségeket vil-
lant fel az itthoni kutatók számára is. Ér-
dekes eredményeket hozhat például a 

kolozsvári plébánia, majd unitárius paró-
kia udvarának, a küküllővári vagy a dévai 
templom és parókia környékének feltárá-
sa. Sajnos csak remélni lehet, hogy az er-
délyi reformáció története is kiegészül 
majd hasonló színes kellékekkel. 

Ősz Sándor Előd 

Jim Burns: Ifjúságépítők 
Ifjúsági vezetők kézikönyve. Új Remény Alapítvány 2005, 380 old. 

Amikor keresztyén közösségről hallok, 
mindig egyik kedves zsoltárom jut eszem-
be: Ímé mily jó és mily gyönyörűséges, amikor 
együtt lakoznak az atyafiak! (133,1) Éppen a 
fenti idézet alapján fogalmazódott meg 
bennem néhány kérdés: jó és gyönyörűsé-
ges-e mai társadalmunk, és funkcionálisan 
olyan emberi közeg-e, amelyben a fiatalok 
a lehető leghatékonyabb módon tudják 
fejleszteni képességeiket? Vagy: tényleg 
atyafiúi, testvéri, megértő közösség-e a 
klikkekbe szerveződő ifjúság? Jim Burns 
Ifjúságépítők című könyve ezekre a kérdésre 
próbál választ adni. Pontosabban: hogyan 
lehet felépíteni a jövő egyházát a ma fiatal-
jaiból? Hogyan lehet olyan közösségbe 
rendezni őket, amelyben nemcsak átuta-
zók, hanem aktív tagok. 

A szerző tizenhat évi munka tapaszta-
latát foglalja össze, s így a könyv nem 
pszichológiai vagy szociológiai elméletek 
tételes bemutatása, hanem olyan öt részbe 
foglalt huszonhét fejezet, amelyekben fel-
veti a kérdéseket, ezeket példákkal illuszt-
rálja, és gyakorlati megoldásokat ajánl. 

A könyv kulcsszava: a közösség, pon-
tosabban a kapcsolatok. A szerző rögtön 
az első fejezetben felhívja a figyelmet a 
kapcsolatteremtés fontosságára. Az ifjúsá-
gi munkában – szerinte – nem annyira a 

rendezvények vagy az ifjúsági programok 
a fontosak, hanem az ifjúsági vezető sze-
mélye, hitelessége, őszintesége. Nincs 
szükség megtervezett, mesterkélt imázsok-
ra. Nem szabad manipulatív módszerek 
segítségével közeledni az ifjúsághoz, hi-
szen a lelki nevelés és fejlődés egyetlen 
egyéntől függő folyamat, felgyorsítása álta-
lában több kárt okoz, mint hasznot, és ezt 
a vezető is csalódásként éli meg 
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Ha rendszerbe kellene foglalni Jim 
Burns meglátását, hogy mi a jó, hatékony 
ifjúsági munka alapja, akkor azt talán há-
rom kapcsolatban lehetne megfogalmazni: 
személyes, egyéni kapcsolat Istennel (ez 
mind a vezető, mind az ifjak részéről 
szükségszerű), aktív közösség a vezetők 
között, valamint valódi kapcsolat az ifjak-
kal. Az első lépés azt jelenti az ifjúsági ve-
zető számára, hogy növekednie kell saját 
hitéletében (egyedüllét Istennel, aki a szer-
ző terminológiájában a „szóló”; 33. old.). 
Ez az elcsendesedés, az ötletgyűjtés, lelki 
regeneráció időszaka. Ez a belső forrás a 
munkához. 

 
Számos gyakorlati ötlettel mutatja be 

a kapcsolatteremtés hatásos módjait: „sa-
ját közegükben kell megkeresni őket”(26. 
old.), iskolában, szórakozóhelyen, foci-
meccsen stb. Ezt a gondolatot azért is ér-
zem fontosnak, mivel az evangelizá-
ciónak, a fiatalokkal való foglalkozásnak 
többnek kell lennie, mint templomaink 
üres padjainak megtöltése. Meg kell érte-
nünk a fiatalok gondjait, illetve azt a kö-
zeget, amelyben élnek. A szerző itt külön 
kultúráról beszél és egy frappáns szófor-
dulattal sok mindent elárul: mi ezekkel a 
fiatalokkal soha nem voltunk egykorúak. 
A család forradalma, a szexuális forrada-
lom, valamint a média, illetve a kapcsola-
tok forradalma mindent alapvetően meg 
változtatott a nyugati társadalomban (40–
47. old.). A fentebb említett szociális ré-
giók összemosódtak, a család helyét a ba-
rátok, a meg nem kapott szeretet, a szex 
és a drogok pótolják, miközben dübörög 
a metal-zene önpusztításra biztató zenéje. 
Egy ilyen „kultúrájú” és világképű világ 
fiataljai várják azokat az embereket, akik 
biztos talajt tudnak teremteni lábuk alá. 

A könyv szerkezete ezeket a gondola-
tokat fejti tovább, koncentrikusan halad-
va a középpont felől. Így aztán több át-
fedéssel találkozunk. Sőt: a szerző néha 
látszólag ellentmondásokba is kerül. Pl. a 

könyv elején azzal találkozunk, hogy 
meghatározóbbak a személyek a rendez-
vényeknél, majd külön fejezet foglalkozik 
a rendezvényekkel (9. fejezet: Táborok és 
találkozók). Ez is azt bizonyítja, hogy a ti-
zenhat éves szolgálata alatt a szerző meg-
látása is változott; ugyanakkor a témák 
több aspektusát is megvizsgálja, gyakorla-
ti szempontjai alapján. 

Hogyha a felvázolt világkép metszetét 
erdélyi társadalmunk fiataljainak helyze-
tével hasonlítjuk össze, azt láthatjuk, 
hogy a globalizáció és a szekularizáció 
következtében a gondok egyre inkább 
hasonlítanak a fenti esetekhez. Talán el-
kerülhetetlenek a társadalmi asszimiláció 
ilyenfajta megnyilvánulásai is. A szerző 
számos tapasztalatát vázolja fel, és ez 
alapján kínál megoldási lehetőségeket, vi-
szont felhívja a figyelmet azokra a gon-
dokra is, amelyekhez az ifjúsági vezető 
nem rendelkezik képzettséggel, pl. csalá-
don belüli nemi erőszak, drogfüggőség, 
öngyilkossági kísérlet (25. fejezet: Válság-
ba került serdülők segítése). Ezeket a szem-
pontokat nekünk is szem előtt kell tarta-
nunk, különösen abban a helyzetben, 
hogy sok gyülekezetben még ismeretlen 
az ifjúsági vezető gondolata. A lelkész a 
mindenes egy személyben. Nincs elég 
ideje, lehetősége, talán még kellő képzett-
sége sem ehhez a szolgálathoz. A szerző 
ezzel a kérdéssel is foglalkozik, hiszen a 
tennivalók kevés időt hagynak a felkészü-
lésre. Viszont felhívja a figyelmünket 
olyan kérdésekre is, amelyek az egész 
gyülekezetet érintik: kész válaszaink van-
nak a fel nem tett kérdésekre is, nincs ak-
tualitás, és egy példát hoz fel. „Egyik va-
sárnap megkérdezte a lelkész a gyerekeket: 
Szürke, lompos farka van, télire makkot 
gyűjt, és a fán futkos. Mi az? Hosszú szü-
net után az egyik gyerek kibökte: Tudom, 
hogy Jézus a helyes válasz, de nekem a 
mókus jut róla eszembe” (224. old.). Ilyen 
sokszor a mi evangelizációs munkánk is. 
Meg kell akadályozni gondolkodásunk be-
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szűkülését. Fel kell nőnünk a keresztyén 
gondolkodás absztrakciójának szintjére. 

Sikeres munka csak a csapatmunka 
lehet, az új tagok beszervezése, a vezetők 
képzése. Az ötletbörzéken számos friss, 
váratlan, spontán ötlet jöhet elő. Minél 
több embert vonunk be a munkába, an-
nál sokszínűbb lesz a megtervezett prog-
ram, hiszen több ember igényeit kívánja 
kielégíteni. A csoportvezetőnek önálló 
közösséget kell kiépítenie, amelynek egy-
fajta előadója, irányítója, szervezője, de 
semmiképp nem feltétele (II. Rész: Gya-
korlati stratégia). További szempont a 
rendszeresség, tervszerűség. Előre meg-
határozott munkaprogramot kell összállí-
tani. A szerző néha naivnak tűnő, banális 
tanácsokat ír le, de ezek hasznosak lehet-
nek egy kezdő vezető számára, vagy ép-
pen a már tapasztalt vezetők számára 
frissít fel néhány alapigazságot. 

Számos mintanyag található a könyv-
ben, rendszerint a fejezetek végén, vala-
mint  húsz előadás vázlata is a könyv vé-
gén. A könyv legnagyobb hozadéka a 
kérdések gyakorlatias megközelítése. 
Mindemellett nem nélkülözi a tudomá-
nyos nézőpontot sem, és úgy mutatja be 
azokat, hogy minél jobban lehessen al-

kalmazni őket a konkrét helyzetben. Jó 
példa erre a 18. fejezet, amely a négy tanu-
lási típust mutatja be (itt a Martin 
LeFevert munkája alapján megállapított 
tanulási típusról van szó), s leírja, hogyan 
feleljünk meg ezeknek a bibliaórás alkal-
makon. 

Végül egy pár szó a könyv használha-
tóságáról. Mivel a gyakorlati szempont 
érvényesül a különböző témák bemutatá-
sakor, elég nehéz tájékozódni a könyv-
ben. Aki tehát csupán egyetlen témába 
szeretne betekintést nyerni, gyakorlatilag 
végig kell olvasnia az egész könyvet, hogy 
kimerítő információhoz jusson. A szerző 
nem nyújt kellő tájékoztatást a további 
irodalomról, csupán jelzi ezeket (kiad-
ványok és kazetták), de nem nevesíti eze-
ket. A könyv, sajnos, nem az erdélyi hely-
zetet tükrözi, bár a mi társadalmunk is az 
általa felvázoltak irányába fejlődik (remél-
jük azonban, hogy nem teljes mértékben). 
Bár a kiadványt tankönyvnek szánta, il-
letve az alcím szerint kézikönyvnek, in-
kább segédolvasmányként ajánlanám. Jó, 
könnyed bevezetés az ifjúsági munkába. 

Kató Szabolcs 

 
 


