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Komoly, határozottságot feltételező és sugalló szó a stratégia. Úgy tűnik, mintha nagyon tudnánk, mit akarunk. 
Már lassan hat éve dolgozunk rajta, próbáljuk meg formába önteni gondolatainkat egyházunkról, közösségeinkről, 
s persze ezáltal valamelyest mindarról, ami körülvesz bennünket. Felügyelői beiktatásomon, 2006 októberében 
nem véletlenül választottam zenei támasztékul egy bizonyos Bach-áriát, melynek izgatott tizenhatodai, az éneke-
sek egymásba vágó és fonódó szólamai talán a legjobban fejezik ki azt a hittel teli realitásérzéket, ahogy akár az 
egyházvezetésre általában, akár egészen konkrétan a stratégiakészítés folyamatára tekintek. „Mit schwachen, doch 
emsigen Schritten eilen wir Christus zu Dir” – szól az ötödik apostol tollából a kantáta szövege, vagyis gyenge, 
de fáradhatatlan lépésekkel igyekszünk megtalálni az igaz utat. És itt most nem csak hitbéli kérdésekről van szó. 
Nem a mindennapi megtérésben a feszültséget feloldó választ és megnyugvást kereső esendő lutheránus hívőre – 
önmagunkra – gondolunk, hanem minden olyan folyamatra, amely egy, a gyülekezeteiben és persze manapság már 
autonóm intézményeiben is élő egyházban minden egyházvezetői kezdeményezést kísér, legyenek e kezdeményezések 
bármennyire is demokratikusan, nagy zsinati többséggel megtámogatva.

Persze nem kétséges: duzzad a büszke evangélikus kebel, amikor tekintélyes 
emberek tollából olyasmiket olvasunk, hogy mi lennénk a „hazai kereszténység 
zászlóshajója”. Szeretjük, amikor emlegetik nagy múltú iskolarendszerünket, dia-
kóniai intézményeink sokoldalúságát. Keserédes hangulatban nyugtázzuk, amikor 
észreveszik, szóvá teszik, hogy az egyház titkosszolgálati érintettségének vizsgálatát 
a kommunista rendszerben voltaképp csak a Magyarországi Evangélikus Egyház 
végzi következetesen. És persze mi magunk is örülünk annak, amikor nagyobb 
ünnepeken megtelnek templomaink, látunk növekvő gyülekezeteket is, megtapasztaljuk, hogy egy-egy intézmény 
valódi lendületet ad a gyülekezetek életének. De ezenközben látjuk a „világi úthengert”, a népszámlálás adatait, 
olvassuk a saját népmozgalmi statisztikánkat, s hamar elbizonytalanodunk. Érezzük a belső megosztottságot is. 
A kegyességi törésvonalak mentén fel-felbukkanó kérdést, hogy vajon képes-e és méltó-e egyáltalán az emberfi a 
arra, hogy az egyház jövője érdekében cselekedjék, s nem pusztán az imádság erejében bízva kellene reménységgel 
tekinteni a jövőbe. Látjuk azt a valóban növekvő ellentmondást, ami az evangélikus intézmények számának lát-
ványos növekedése és a hívek számának drasztikus csökkenése között van. Vagy halljuk azt a jogos felvetést, hogy 
míg mi igyekszünk következetesen elmélyedni a tényfeltárás – meggyőződésünk szerint – a kiengesztelődést is 
lehetővé tevő munkájában, addig a világi fórumok látványosan késlekednek az egykori elnyomó politikai gépezet 
igazi működtetőinek konzekvens felkutatásában. Nehéz ezekben a helyzetekben okosnak lenni, s különösen nem 
tanácsos senkinek sem, bármely magas szolgálatot végez is az egyházban, az igazság – vélt – birtokában nyilatkoznia.

Az ügyeknek persze haladniuk kell tovább, az egyházi igazgatás – s itt az állami tisztviselő is megszólal – nem 
hitvallási és kegyességi kérdés, hanem fegyelem, igyekezet, szorgalom, tisztesség kérdése is, amivel egyébként az 
állami intézményrendszer egyre növekvő elvárásainak is meg kell felelni. Mert az evangélikus egyház, mint ahogy a 
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többi egyház is, nagyon is függ az állami jóindulattól – ennek minden jó és rossz oldalával együtt. A kommunizmus 
évei – abszurd módon – kényelmessé tették a híveket, a függőség lerombolta az önfelelősség ösztönét, az önkéntesség 
gyakorlatát. De persze mindez nem lehet akadálya annak, hogy az egyház minden külső anyagi meghatározottság 

ellenére is csak és kizárólag a neki szóló missziói parancsnak engedelmeskedjen. 
Annak viszont minden fenntartás nélkül. S ha úgy szól a parancs, hogy „Tegyetek 
tanítvánnyá minden népet”, akkor ezt nem lehet mindenféle csűrés-csavarással vi-
szonylagossá tenni – a magyar társadalomban sem. A Credo számaiban próbálunk 
közvetíteni abból valamit, amit a hazai evangélikus közösség, vagy – csak szeré-
nyen – a szerkesztőbizottság társadalomképének nevezhetünk. Nem itt és most kell 
részleteznem a mai magyar társadalom sok-sok baját, látják azt az olvasók a maguk 
szemüvegén keresztül. Ebben a változó, a konszolidáció hiányát látványosan elszen-
vedő országban egy lassan 500 esztendős egyház azért szeretne „láthatóan evangé-
likus” lenni, mert a 21. század elején is képesnek érezzük magunkat felmutatni azt, 
amiben hiszünk. Ezzel is tanúságot téve arról, hogy a modern idők kereszténysége 
nem a korszellem rabja, de nem is valami naft alinszagú, anakronisztikus maradvány. 
A kegyelem bizonyossága s a hit szabadsága által a ma emberének biztos támasza.

De ki hiszi ezt el nekünk? A számos lehetőség közül miért pont ezt választaná a 
kereső ember? Erre keressük a választ már évek óta, újabb és újabb nekilendülésekben, 
beszélgetésekben és persze olyan hozzászólások segítségével is, mint amilyenek a 
következő oldalakon olvashatók. Mert abban biztosak lehetünk, hogy akár a protes-
táns hivatásszerűségről, akár az önkéntesség egyre gyakrabban hallott fogalmáról, 
akár a hálózatok fontosságáról beszélünk, esélyünk sincs láthatóvá válni akkor, ha 
belső és külső fórumokon nem tudjuk mindezeket összevetni mások tapasztalatával. 
Az utóbbi évtizedekben egyházunk adós maradt a manapság működő missziós, 

evangélizációs csatornák feltárásával, és csak az utóbbi időben fedezzük fel az új média lehetőségeit, melyek persze 
nem pótolhatják az élő keresztény közösségekben, gyülekezetekben kialakuló emberi kapcsolatokat. De ahogy 
a lap koncepciója, egy-egy lapterv, reménység szerint így fog kialakulni az a mégiscsak határozott vonalvezetés, 
amely a reformáció kezdetének 500. évfordulójára kirajzolja majd a hazai lutheránusok széles körben felismerhető 
és vonzó arcélét, melynek része a bevallott gyengeség, a fáradhatatlan igyekezet, szóban, zenében, gyülekezetekben, 
intézményekben – mindnyájunk boldogulására.
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Prőhle Gergely a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője, a Magyar Evangélikus 
Konferencia elnöke, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára.


