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Stratégia az egyházért 

Ki hitte volna: a világ összedőlhet? Ki gondolta volna: nincs stratégia a világ megmentésére? 
Holott a világ állapotát ma ez a két tapasztalat jellemzi. 

Ki feltételezte volna: a végső romlás elérhet minket is? Ki remélte volna: az újjáte
remtésben a keresztyén egyházak (is) kulcsszerephez jutnak? 

A profán való világban már szinte senki nem tudja, hogy az összetett válság meddig 
fokozódik. Az egyébként nem váratlan és ugyanakkor nem kiszámítható világválság(ok)-
nak azonban még csak a küszöbén vagyunk. Ha a gazdasági-pénzügyi válság esetleg va
lahogy kezelhető is lesz, a földi civilizáció mai formája még akkor sem fenntartható és nem 
menthető meg. Nem lehetünk ezért olyan balgák, hogy a jelenlegi világfelfordulást a 
folyton ismétlődő és látszólag mindig kiheverhető soros világbajnak minősítsük. Nem 
a végső, de rendkívüli határhelyzethez közeledünk. Ha látnánk a tényleges bajt, talán 
már azt mondanánk, hogy belül vagyunk a határhelyzeten. A határövezet közepén va
gyunk. A totális szétbomlás határán. 

Ne legyünk szégyenlősek vagy a hallgatással a bomlást támogatók: a (külső) világ-
és nemzeti válságok nem kerülik el sem a vallásokat, sem az egyházakat. Már azért sem, 
mert a naturális-anyagi világ krízise egyrészt azért következett be, mert bolygónk uni
verzális szellemi világa nem vétózta meg, nem lehetetlenítette el a világválságot okozó 
átfogó tendenciákat, másrészt az emberiség az elmúlt évtizedekben végképpen feltárta 
és bemutatta a gondolkodás lehetséges új paradigmáit, ám ezek többségét a globális 
közgondolkodás és a világtudomány hangadó csoportjai elutasították. 

A mostani hidegrázós traumának vagy társadalmi jégkorszakot lehelő világválsá
goknak szintén kiemelt oka, hogy egyrészt a jelenlegi földi, főként az európai civilizá
ció uralkodó elitjeinek és társadalmi rétegeinek többsége számára felfoghatatlan és 
megtapasztalhatatlan volt a transzcendens vagy szakrális világ. Másrészt az elgyengült, 
túlságosan visszafogott, hitükben gyakran kétségekkel küszködő, a személyes isten
tapasztalatot viszonylag keveseknek kínáló tradicionális egyházak nem jelentkeztek új 
(részben a régi) világideákkal, új - spirituális - életformaprogramokkal. 

Holott a következő fél évszázadban az a vallás marad vagy erősödik meg, sőt az az 
egyház marad hiteles és széles körben spirituálisán vonzó, amely az üdvtörténet alap
ján nyitott szívvel szembenéz a világbajjal (és ennek részeként saját bajával), s amely ké
pes a baj gyakorlati és lelki elhárításában részt venni. Megmaradás nincs Isten nélkül, 
az üdvtörténet nélkül, ugyanakkor a világromlás nem Isten akarata ellenére való. 



Határhelyzetben vagyunk úgy is, hogy az elmúlt századoknak szinte minden paradig
mája elavul, foszlik vagy homályosul. 

Önmagában gyönyörűséges helyzet, hogy az új paradigmák korába léphetünk. Ebben 
azonban igazából egészen új nincs, hiszen például érdemes felidézni, hogy tizenöt 
évvel ezelőtt indultak a Hermeneutikai Füzetek, s az első füzet1 már számos általános és 
teológiai paradigmaváltást mutatott be. James P. Martin eredetileg 1987-ben publikált ta
nulmánya abból a hipotézisből indul ki , hogy „...a 20. században a fizika, kozmológia, 
teológia és a bibliai hermeneutika - hogy csak néhány területet említsek - terén elért 
forradalmi változások együttesen alapvető eltolódást jeleznek a mechanikus (kritikai) 
paradigmától a holisztikus (posztkritikai) paradigma felé".2 

A hipotézis már több mint húsz éves! Az elmúlt évtizedekben a szellemi világ - vagy 
ennek java - a holisztikus paradigmákat dolgozta ki és tette közhírré. (Ezzel vége a min
denen uralkodó racionalitás paradigmájának is.) Számos gondolkodó, tudós jelentke
zett - szerencsére sokféle - új paradigmával, miközben az alig tájékoztatott magyar 
közvélemény és közgondolkodás zöme jobbára még mindig a régi paradigmáknál tart. 
Holott a drámai világválságok azért látszanak megoldhatatlannak, avagy alapvetően 
azért drámaiak, mert a régi paradigmák, az érvénytelen felfogások alapján nincs terápia, 
s nem írható fel semmilyen recept. Ebből szükségképpen az is következik, hogy min
den egyházi stratégia feltétele, hogy a stratégiaalkotók ismerjék és alkalmazzák az új 
paradigmákat. 

Amikor a Magyarországi Evangélikus Egyház úgy döntött, hogy történetében először 
hosszú távú stratégiát készít, még nem volt látványos a világcsőd, sőt homály fedte, ám 
szinte mindenki érezte-tudta, hogy olyan alig fékezhető világfolyamatok erősödnek 
meg, amelyek most már végképpen új gondolkodást, új reményt követelnek. Talán annyi 
kritikát megfogalmazhatok önmagunknak, hogy az új gondolkodás igénye viszont nem 
mindig találkozott az új paradigmák elmélyült ismeretével, vagy nem mindig tudato
sult, hogy az új gondolkodás, az új szellemi világkép elemi feltétele az evangélikus 
stratégiateremtő munkának. 

Nem tudunk mást gondolni, mint azt, hogy a stratégia gondolata i t t és most nem 
véletlenül született meg. Ha tudtuk, ha nem, ez szintén valahol Isten akarata volt. 
Nemcsak egy teológus, hanem egy társadalomtudós vagy filozófus sem mondhat mást, 
mint azt, hogy a stratégia megfogalmazásának szándéka kegyelemként értelmezhető. És 
ez ráadásul független a várható konkrét eredményektől, hiszen az igazi áldás a straté
giai gondolkodás megjelenése volt. 

Nem biztos, hogy már alkalmasak vagyunk a kegyelemmel való élésre. Ne vitassa 
azonban senki, hogy a stratégiakészítésre felkért mai egyházfiak, lelkészek ne töre
kedtek volna erre. Nézzünk csak végig még egyszer a szakadék szélén táncoló világon: 
ki hitte volna tehát, hogy szinte senkinek nem jut eszébe semmi, amivel a komplex vi 
lágdráma kezelhető lenne? A megoldás akadálya én, te, mindnyájan vagyunk. Mert nem 
vagyunk tartósan magasabb tudás- és tudatállapotban, ahonnan nézve tisztán átte
kinthető és megfogalmazható, hogy a válság - ajtó nélküli - ketreceiből hol vannak ki
járatok. Ezért az evangélikus stratégiaalkotó egyházi csoport léte önmagában is dicsé
retes és felemelő. 



Ezt a kezdeményezést boldog és reményteli állapotnak tarthatjuk. Magyaráznunk 
kell azonban, hogy miért állítjuk ezt. Egyelőre úgy látszik, hogy itthon és a világ más 
tájain az anyagi-fizikai világnak még jobban sodródnia kell a válság szakadékaiba, mert 
részben csak ezek a sokkoló, felrázó személyes és kollektív tapasztalatok nyitják fel 
szemünket. A válságélmény önmagában azonban kevés jövőálom nélkül. Ha esetleg 
óvatosabban fogalmazunk, ahogy azt il l ik jó érzésű emberek között, akkor sem mond
hatunk mást, mint hogy Istenem, jöjjenek az új paradigmák, s érjék el szívünket! 

Egyetlen lelki parancs van ismét érvényben: építkezni kell. Ennek az építkezésnek a 
programja az evangélikus stratégia. 

A stratégia: út. Minden stratégia út. Valahol ott kezdődik, ahol szellemileg éppen va
gyunk, s az szinte mindig véletlen, hogy milyen aktuális érzéseknél, vágyaknál tar
tunk, avagy mindig ott indul a programozás, ahonnan kiindulva a már készen lévő 
gondolatok és alternatívák megfogalmazhatók. Most sem történhetett másképpen. Az 
„élő kövek" metafora nemcsak arra utal, hogy van megtartó múlt vagy hagyomány, 
hanem arra is felhív, hogy minden hagyomány akkor él, ha az jövőterv. 

Az evangélikus stratégiakészítők a szakmai vitákon azt szavazták meg, hogy a stra
tégiakészítés talpazata és homlokzata két prioritás legyen: a spiritualitás és a személyi erő
források. A két fogalom így együtt szokatlan lehet, de gondoljunk csak bele: a spiritu
alitás nem más, mint Isten (Jézus), a személyi erőforrás nem más, mint a hívő-cse
lekvő ember. 

Az Istenre és az emberre épített egyház jövővíziója akkor fogalmazható meg, ha fel
tesszük az egyértelmű kardinális kérdéseket: 

1. Ha az egyház mai helyzetére és modelljére kérdezünk rá, nézzük meg, milyen egyház
típust keresünk. A stratégia azt választja célnak, hogy az evangélikus egyház legyen 
missziós központja az országon belül lassan növekvő keresztény vallási többségnek. 
(„Nem akarjuk, hogy befelé forduló egyház legyen; azt sem, hogy önmagát elvesztő 
egyházzá váljon, melyben kifullad a szakrális szerep és a napi túlélés küzdelmei fel
emésztik minden erőnket. Nem akarunk radikálisan fellépő, politizáló frontegyházat 
sem.") 

2. Ha az egyház szakrális feladatát kutatjuk, nézzük meg, melyek lehetnek ezek. A vá
lasz így hangzik: „...igehirdető, spirituális egyházat szeretnénk, amelyben - az evangélikus 
hagyománynak megfelelően - kiemelten fontos Isten igéjének hirdetése a gyülekezetek jól 
szervezett, szolidáris közösségeiben. Ugyanakkor szükség van egy olyan spirituális kul
túra kialakítására, mely mindenféle hátterű istenkeresőnek egyaránt támaszul szol
gálhat abban, hogy lelkük belső csendjében Istenre találjanak." (Ez már elvezet az új 
reformáció és/vagy az új evangélizáció egyháza felé.) 

3. Ha az egyház társadalmi feladatát gondoljuk újra, fogalmazzuk meg az alternatívá
kat, és döntsünk a választható utak között. íme: „...oktató-szolidáris egyházat szeretnénk, 
az iskolafenntartó protestáns tradíció megmaradását, a tudás közvetítésének modern 
formáiban való széleskörű részvételt. A társadalmi szolidaritás erősítése érdekében 
példát kívánunk mutatni a diakóniai munka intézményes és gyülekezeti formáiban 
való aktív szerepvállalással." (Ez már arra mutat, hogy ez az oktató és egyben szolidáris 
egyház a társadalmi/nemzeti megtartás egyháza is.) 



4. Ha az egyház szervezeti-szerveződési modelljét tervezzük, tekintsük át a világos lehe
tőségeket. A legjobbnak ez ígérkezik: „...egyházunkat gyülekezetek szolidáris közössége
ként képzeljük el. Kívánjuk, hogy az evangélikus egyház magyarországi közösségének 
egészét ne a bizalmatlanság és szétesés, hanem a strukturált szolidaritás és összetartás 
magas szintű gyakorlása jellemezze. Ezzel kell bizonyságot tennünk egyházunk tagsága 
és a kívülállók számára is arról, hogy valóban Isten egyháza vagyunk, ahol az egymásra 
figyelés nem mások kárára való előnyszerzést, hanem megértést és összetartást ered
ményez." (Ez lényegében a gyülekezeti egyház koncepciója, amely a gyülekezetek kre
atív szövetségére, együttműködésére épül.) 

5. Végül: ha az egyházi feladatok elvégzésének hogyanjával szembesítjük magunkat, fo
galmazzuk meg a módszertani kiút-készletet. A válasz nem könnyű: „...vitákban érle
lődő többségi döntések következetes végrehajtására van szükség ahhoz, hogy az előttünk 
álló feladatokat el tudjuk végezni. A protestáns tradíció szerint fontosnak tartjuk a lel
készek és nem lelkészek közösen lefolytatott, kulturált vitáját egyházi sorskérdése
inkről. Ezekben a vitákban semmilyen egyházi probléma se legyen tabutéma, és min
denkinek legyen lehetősége véleménye kifejtésére." (A teljes választ nem idézzük, 
mert ennyiből is kitapintható, hogy egyszerre beszélünk a dialógust pártoló, a kom
munikációt erősítő, egyúttal cselekvésre képes, intelligens egyházról.) 

Nyilván lehet más kérdéseket feltenni, s lehet más, egymástól is eltérő válaszokat ke
resni. A stratégia nemcsak arra törekszik, hogy nyíltan, világosan, kertelés nélkül gon
dolkodjunk az alternatívákról, hanem módszertanilag figyel arra is, hogy a megoldást 
ne egyetlen válaszban keresse, hanem különböző egyházmodellek, egyházműködések 
egyesített programját pártolja. Fontos felismerés volt az is, hogy ez az evangélikus 
stratégia nagyon helyesen szakít a beruházás- és fejlesztésközpontú gondolkodással, 
ugyanakkor a stratégiakészítők nem vagy csak részben tudtak elszakadni az ágazati
intézményi programozástól. 

Kellene többek között egy ház is, javasolja a stratégia - nem templom, nem egyetem, 
nem kollégium, hanem egy Ház -, ahova félre lehet vonulni imádkozni, meditálni, 
ahova nyolc-tíz vagy több ember hosszabb időre is visszavonulhat. Ezért értek egyet a 
stratégiában szereplő Elcsendesedés Házának tervével, ahol a tervezett csendesnapok 
közben-után például gondolkodni lehetne az elkészült stratégia folytatásáról is. Külön 
öröm volt, hogy a stratégiakészítés közben a többség láthatóan pártolta, hogy a ke
resztény meditáció^ újra és véglegesen a helyére kerüljön, avagy a hagyományok közül 
emeljük vissza a napi spirituális gyakorlatba a kontemplativ imát, a keresztény medi
tációt, mert ez intenzíven segíti, hogy napi rendszerességgel ápoljuk és fejlesszük Is
tennel való személyes kapcsolatunkat. 

A stratégia tehát út, de soha nem úgy folytatódik vagy fejeződik be, ahogyan azt elő
ször eltervezték vagy feltételezték. Most sem lehet másképpen. A folytatás - remé
nyeink szerint - halad tovább az új paradigmák által lehetővé vált - és folyamatossá te
hető - új reformáció egyháza felé. Klaus Douglass8 nevezetes könyvének utolsó fejeze
téből idézünk néhány inspiráló tételt: „89. A pénzügyi és személyi gondoknál is nagyobb 
baja egyházunknak, hogy nincsenek álmaink. 90. Az álmok nem irreálisak, csak egy 
másfajta realitásban gyökereznek. 91. Jövőt álmodni az egyháznak annyit jelent, mint 



életre kelteni gyülekezeteinkben az őskereszténység álmát." Vagy még két tétel: „92. 
A jövő egyházáról álmodni annyi, mint Isten álmainak nyomába szegődni. 93. Álma
inknak eléggé merészeknek kell lenniük ahhoz, hogy Istennek helye legyen bennünk." 

Ezt az egyházálmot hívhatnánk Istenre hagyatkozó, Istenre építő egyháznak. Ha az 
egyházat tehát változatlanul egy-háznak nevezzük, akkor talán érthető, hogy miért az 
a legfontosabb kérdés, hogy milyen egyházat tervezünk a következő ötven-száz (vagy 
ki tudja, hány) évre. Ez a valamennyi idő is rövid idő, így ennél rövidebb távra nem ér
demes gondolkodni. Az egyes embernek és az egyháznak ugyanis változatlanul közös 
célja az, hogy a Krisztus feltámadására épített üdvtörténeti jövő bekövetkezzen. Idéz
zük fel Oscar Cullmann Krisztus és az idő című művének5 paradigmatikus alapgondo
latát: „...a keresztény hit szerint a valóságban egyáltalán nem az »én«, nem az »ego« áll 
a feltámadás reményének középpontjában, hanem az egész üdvtörténet beteljesedése." 
A jövő egyháza tehát az üdvtörténet beteljesedésének az egyháza. És ebből a szempontból 
már minden mai és holnapi világválság is közelebb visz minket a végső jövőhöz. 

Menjünk végül vissza vagy előre első remete Thébai Szent Pálig. Vegyük csendesen 
észre, hogy a világ tegnap és ma ugyanolyan sivatag, mint az egyiptomi szent idejében 
volt. Két különbség talán van. Az egykori egyiptomi sivatag nem kietlen puszta volt, h i 
szen a sivatag természeti szépsége - a barlang, a forrás, a datolyapálmák - erősítette 
a remeték lelkét. Ma viszont a világ szépsége gyakran elhalványul, szinte csak emlé
kezünk a tiszta forrásokra. A legenda szerint Thébai Szent Pálnak egy holló minden
nap hozott egy fél cipót, ma ellenben nem hiszünk a legendákban, a csodákban, ezért 
még azt sem hisszük el, hogy a holló hozta az étket. 

Ma a holló nem más, mint például az egyház. Nincs más dolga, mint jelképesen ke
nyeret adni mindenkinek. A stratégia így a határhelyzet megélése közben a kenyéradás üdv
történetiprogramját kezdte el körbejárni. 
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