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Egyházi stratégiaalkotás nemzetközi színtéren

A Magyarországi Evangélikus Egyház stratégiaalkotási folyamatában1 az állapotfelmérés és az egyház 
jövőjét formáló stratégiai célok és prioritások ebből kiinduló megjelölése mellett alapvető fontosságú az 
evangélikus identitás megfogalmazása, az egyház helyének kijelölése korunk társadalmi összefüggésében. 
A magyarországi tapasztalatok értékeléséhez érdemes megvizsgálni a testvéregyházak körében zajló (illetve 
már lezajlott) stratégiai munka tanulságait. A hivatkozott dokumentumok túlnyomó többsége elektronikus 
forrásból is elérhető, így az érdeklődő olvasók a teljes szöveget is megismerhetik.

A testvéregyházak stratégiái – tipológia és körkép

A testvéregyházak stratégiáinak sokszínűségük mel-
lett van néhány jellegzetes közös vonásuk: a szilárd 
biblikus alap mellett kiemelt fi gyelemmel kísérik 
a hitélet és a társadalmi folyamatok változásait. 
A 2017-es év, a reformáció kezdetének 500. évfordu-
lója határkőként magasodik a stratégiaalkotók szeme 
előtt: a semper reformanda elv alapján a reformáció 
egyházainak alapvető tulajdonsága az egyház irány-
vonalának teológiai és egyházon belüli diskurzuson 
alapuló időnkénti felülvizsgálata. Egyes szerzők az 
egyház lényegét magában a változásban határozzák 
meg: az állandó helyzetelemzés és a jövőre való fel-
készülés segítségével az egyház azonban a változás 
formálójává is válhat.

 1 A Magyarországi Evangélikus Egyház tervezett stratégiájának első vitaanyaga. 2008. július; Élő kövek egyháza. Az evangélikus 
megújulás stratégiája. Credo, 2008/3–4.; A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata Statisztikai Munkacsoportjának jelentése, 
2010; Milyenek az evangélikusok? Szociológiai felmérés, 2011; Láthatóan evangélikus. A Magyarországi Evangélikus Egyház stratégiai 
prioritásai, 2012–2017.
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Tartalmi szempontból alapvetően operatív és átfogó (totális) stratégiákkal találkozunk: míg az előbbiek egy-egy 
munkaterület feladataira koncentrálnak, utóbbiak az egyház egésze számára vázolják fel a jövő útját.

Operatív stratégiák: hitből fakadó cselekvés

A szlovákiai ágostai hitvallású evangélikus egyház (ECAV) missziói stratégiája2 rövid, közép- és hosszú távon fejti ki 
az egyház küldetését, mely egyszerre irányul befelé és kifelé: a krisztusi alapon álló missziói elhivatottság jegyében 
a hívek megszólítása mellett a keresztény közösség kifelé irányuló felelősségtudatát is erősíteni kívánja.

A németországi protestáns egyházak szövetségének (EKD) A szabadság egyháza – A protestáns egyházak 
perspektívái a 21. században3 című vaskos anyaga tizenkét kiemelt témakörben tárgyalja az egyházak előtt álló 
lehetőségeket és kihívásokat szokatlanul hosszú, 2030-ig nyúló perspektívában. A jövő tizenkét súlypontja (az 
eredeti megfogalmazás szerint „jelzőtüze”) négy terület köré csoportosul: az egyház alapfeladatai, munkatársi 
kör, az egyház szolgálata a világban, illetve az egyházszervezet. A megújuló egyházkép a feladatvégzés formáira 
is kihat: a vitaanyag párhuzamosan szorgalmazza a lelkészi és az egyéb munkatársi szolgálat megerősítését az 
egyetemes papság jegyében.

A Finnországi Evangélikus Egyház (EVL) A mi egyházunk 20154 című munkaági stratégiái sorában egyaránt 
találunk ökumenikus és társadalmi kapcsolatokra vonatkozó diakóniai, vidékfejlesztési, szenvedélybeteg-, család- 
és idősgondozási, a korai (óvodai) nevelés fejlesztésére vonatkozó, illetve kommunikációs stratégiát. A többnyire 
egységes szerkezetben íródott anyagok a jövőkép, célok és értékek megfogalmazása mellett néhány konkrét vállalást 
is tesznek a következő időszakra nézve. Így például: „a gyülekezet olyan irányba fejleszti tevékenységét, hogy a 
friss nyugdíjasok ne csupán résztvevőként, hanem aktív cselekvőként jelenhessenek meg benne”, vagy „erősítjük az 
egyházi kommunikációban dolgozók közti együttműködést”.

Az Amerikai Evangélikus Egyház (ELCA) evangélizációs stratégiája5 az egyház megújulását munkáló te-
vékenységet bontja le célokra és műveletekre. Meghatározza a „jellegzetes egyháztagok” csoportjait (idősek, 
gyermekes családok, özvegyek, felsőfokú végzettséggel rendelkezők) és a közösségtől távolabb lévőket (diákok, 
fi atal felnőttek, színes bőrűek, elváltak és élettársi kapcsolatban élők, fogyatékkal élők, homoszexuálisok). Az 
evangélizációval a fentiek közül elsősorban a színes bőrűeket, a nem angol anyanyelvűeket és a szegénységben élő 
réteget célozzák meg. A HIV/AIDS témakörben született,6 valamint az Izrael és Palesztina konfl iktusát elemző7 
stratégiájuk egyházi szemszögből közelít napjaink égető társadalmi kérdéseihez. A spanyol ajkúak körében végzett 
szolgálatra vonatkozó dokumentum8 a különbségek dacára tanulságul szolgálhat a romák közt végzett egyházi 
feladatvállalásra nézve.

 2 Misijná stratégia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 2007.
 3 Kirche der Freiheit. Perspektiven für die evangelische Kirche im 21. Jahrhundert. Ein Impulspapier des Rates der EKD. 2006.
 4 Meidän kirkko 2015.
 5 Evangelism Strategy. Sharing Faith in a New Century: A Vision for Evangelism in the Evangelical Lutheran Church in America. 
2001.
 6 ELCA Strategy on HIV and AIDS.
 7 Churchwide Strategy for Engagement in Israel and Palestine.
 8 Latino Ministry Strategy of the Evangelical Lutheran Church in America.
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Átfogó stratégiák: evangélikus identitás és iránymutatás

A 70 milliós evangélikusságot összefogó Lutheránus Világszövetség Az LVSZ-közösség – szenvedéllyel az egyházért 
és a világért című stratégiája9 az evangélikusság nemzeti szinten túlmutató, átfogó megfogalmazását adja, elismerve 
ugyanakkor, hogy a biblikus és történelmi alapokon álló lutheránus identitást erőteljesen formálja az adott helyi 
kontextus. Az evangélikusság közös ismérvei a stratégia szövegezése szerint: evangéliumi alapú, szentségekre épülő, 
diakóniai lelkületű, hitvallásos, ökumenikus. A lutheri hagyomány egyszerre önkritikus, dinamikus és a jövő felé 
nyitott.

A világszövetség három stratégiai prioritása: 1. a teológiai tisztánlátáson alapuló istentiszteleti közösség öku-
menikus és vallásközi nyitottsággal; 2. a holisztikus látásmódú, egymással összekapcsolt tagegyházak; illetve 3. 
hangsúlyos diakóniai jelenlét a szenvedés és igazságtalanság világában. Emellett négy átfogó prioritást (teológiai 
refl exió, érdekképviselet és tanúságtétel, genderigazságosság, ifj úsági részvétel) és két szervezeti célt (hatékony 
kommunikáció és pénzügyi fenntarthatóság) határoz meg a 2017-ig tartó időtartamra nézve.

A Finnországi Evangélikus Egyház Egyház 202010 című jövőképe a társadalmi összetétel és az egyházi élet 
változásait vizsgálva radikális különbségek kialakulását valószínűsíti a gyülekezettípusok és egyháztagsági formák 
között. Új kihívást jelent többek közt az egyházi szolgálat – korábban teljesen ismeretlen – multikulturális jellege 
a bevándorlók, menekültek között végzett munka és a társadalmi mobilitás nyomán. A mi egyházunk – a közösség 
egyháza11 című, az egész egyházra vonatkozó stratégiai dokumentum egységben fogalmazza meg az egyház teo-
lógiai lényegét és a társadalomban betöltött szerepét: „A keresztény egyház azért létezik, hogy megszülessen a hit 
a Szentháromság Istenben és a szeretet felebarátaink iránt.” Az egyház megváltásra hívó, Isten akaratát teljesítő 
közösségként jelenik meg, amely nem választhatja meg a számára rendelt feladatot, hanem teljesítenie kell azt a 
változó világban. Ebben a dokumentumban is találhatók átfogó vállalások, aranymondások, amelyek számonkérése 
az egyházi közbeszédben napirenden van: „[2015-re] felhagyunk a munkatársközpontú gondolkodással, és értékes 
tevékenységi lehetőségeket kínálunk az önkéntesek számára.” „Minden egyháztagot legalább évente ötször minőségi 
módon megszólítunk.”

Az Észtországi Evangélikus Egyház (EELK) Fejlesztési terv 2008–201712 című, helyzetképből kiinduló fejlesztési 
stratégiája a fő és alcélok meghatározását követően egészen konkrét, kézzelfogható feladatokat jelöl meg minden 
területen. Példamutató, hogy a feladatok végrehajtásáról éves monitoringjelentés készül a teljesült részfeladatokkal, 
összegekkel, nevesített felelősökkel. Az egyház önképét a missziói parancs fényében fogalmazza meg: „Az egyház 
feladata, hogy betöltse Krisztus missziói parancsát, gondoskodó, nyitott, aktív és integráló legyen.”

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Élő kövek egyháza című stratégiai vitaanyagában egyaránt sze-
repel az önmeghatározás és a területekre részletesen lebontott stratégiai prioritások eleme. Az anyagban olvasható 
evangélikus jövőképünk azóta sokat vitatott megfogalmazása: „az evangélikus egyház legyen missziós központja 
az országon belül lassan növekvő keresztény vallási többségnek”, amely már megjelenése idején élénk visszhangot 
váltott ki. A nemrég közzétett népszámlálási adatok tükrében ismét van okunk önkritikára – az ezzel kapcsolatos 
elemzésekkel számos egyházi és világi fórumon találkozhatunk.

 9 LWF Strategy 2012–2017. Th e LWF Communion – With Passion for the Church and for the World.
 10 Kirkko 2020. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tulevaisuusselonteko. 2010.
 11 Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö. 2007.
 12 Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Arengukava 2008–2017.
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Egyházunk Láthatóan evangélikus című, legfrissebb stratégiai munkájában az élő kövek után az élő, szervesen 
egybekapcsolódó tagokból álló egyháztest képével találkozhatunk. Az öt prioritás (önkéntesség, személyesség, háló-
zatosság, fenntarthatóság, hivatásszerűség) sem egymástól függetlenül, hanem egyfajta komplex indikátorlistaként 
jelenhet meg minden tevékenységünk értékelésében.

A stratégiai munka irányai

A fentiekből is látható, hogy 
Krisztus népe sokféle irányból 
és számos különböző értelme-
zési modell alapján formálja 
jövőképét. Egyház és stratégia 
összefüggésében időről időre 
felmerül a kérdés, hogy emberi 
tervezés vagy a Szentlélek mun-
kája zajlik-e közöttünk. Hitünk 
szerint a teológiai és a szervezeti 
szempont megfelelő egyensúlya 
határozhatja meg az egyházban 
végzett szolgálatunkat. Ahogy 
János evangéliumában olvassuk: 
„Nem azt kérem, hogy vedd ki 
őket a világból, hanem hogy őrizd 
meg őket a gonosztól.” (Jn 17,15)

Világi körülményeinkből ki-
indulva az egyházstratégiai mun-
ka minden esetben széles körű 
állapotfelmérésen alapul (pél-
dául népszámlálás, szociológiai 
felmérés, önértékelés, SWOT-
elemzés, műhelymunka a gyülekezeti tagok, a munkatársak és a döntéshozók körében, kerekasztal-beszélgetések, 
partnerkonzultációk, telefonos vagy személyes interjúk, közösségi médiában folyó párbeszéd). Ez határozza meg a 
munka módszertani irányát (identitás, értékek és célok meghatározása; látásmód, jövőkép kialakítása, modellalkotás).

A stratégiai munkát – jó esetben – egyházspecifi kus felmérések, tudományos kutatások, illetve élénk társadalmi 
párbeszéd, sajtóvisszhang övezi. Hatásának tükröződnie kell a lelkészképzésben – hiszen az egyházi szolgálat szá-
mos praktikus eszköze tanítható (számon kérhető) tudás –; a gyülekezetekben, ahol a híveiben és szolgálattevőiben 
élő egyház mindennapjain méretik meg minden leírt fogalom; és a különböző munkaágakat összefogó testületek 
és vezetők gondolkodásmódjában, melyet a közös fogalmakon tájékozódó gondolkodás tehet összehangoltabbá. 
Gyülekezeti szinten számos pozitív kezdeményezésnek lehettünk tanúi az elmúlt évek során. Jelenleg Budavárban 
zajlik professzionális alapokra helyezett, a gyülekezet minden rétegét megszólító stratégiakészítés. A stratégiai mun-
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kacsoport május elején hirdette meg gyülekezeti stratégiák elkészítésére vonatkozó pályázatát, amely mindenki előtt 
nyitva áll.13 A stratégiai célkitűzések gyakorlati lépésekre, különböző szervezeti szintekre való „lebontása” mellett 
kulcsfontosságú az utánkövetés: az észtek például évente, a fi nnek négyévente készítenek részletes, adatokkal és 
esetenként háttérelemzésekkel alátámasztott helyzetképet a kitűzött célok teljesüléséről.

A megújulás elsődleges eszköze a folyamatos párbeszéd. A Magyarországi Református Egyház nemrégiben tette 
közzé az Érintés – Sorsdöntő párbeszéd a megújulásért14 című gyülekezeti munkafüzetet, melynek segítségével az 
egyházi működés „bázisszintjén”, a gyülekezeti közösségekben kívánják elindítani az önrefl exióra is lehetőséget adó 
jövőtervezést. A három csoportos találkozást feltételező egyeztetési folyamat a gyülekezet közvetlen környezetére 
és abban megragadható küldetésére, a megfogalmazott küldetés biblikus alapú felülvizsgálatára és az ezekre épülő 
gyakorlati akcióterv megformálására hív. A visszaküldendő kérdőív alapján a gyülekezet saját reményei, félelmei és 
teendői mellett jelezheti a közegyház felé azt is, hogy mely területeken számítana más jellegű, illetve erőteljesebb 
támogatásra.

Evangélikus egyházunkban jelenleg a http://strategia.lutheran.hu honlapon keresztül nyílik mód a tájékozódásra, 
hozzászólásra. A közeljövőben tervezzük kapcsolódó kiadványok megjelentetését (idegen nyelven is), aktív közös-
ségimédia-jelenlét mellett. Az újszerű találkozási pontok kialakítása a nemzedékek közti párbeszéd szempontjából 
is elemi érdek: az ismertebb egyházi médiumok mellett például az Evangélikus Fiatalok Oldala15 frissen, konkrét 
felvetésekkel és elemzéssel reagált a népszámlálási adatok tanulságaira.

Az evangélikus egyházaink előtt világszerte világosan kirajzolódó feladatok sorában mindenképpen szerepel 
a reagálás az egyháztagság szerkezeti átalakulására, a demográfi ai folyamatokra. A különböző generációk meg-
szólítására alkalmas stílus és nyelvezet nem csak a szűken vett ifj úsági munkára vonatkozik: a fi nnek például 
létrehoztak egy Felnőttek az egyházban elnevezésű munkacsoportot, amely a középréteg megszólításával, illetve 
megtartásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. A népegyházi keretektől a sokszínűség, az individualizálódás 
irányába ható változások nyomán a liturgia és a gyülekezetszerkezet (kiscsoportok) sokféleségét kell végigkísér-
ni, ugyanakkor a szervezeti és pénzügyi fenntarthatóság és végső soron a hatékonyság kérdései sem hagyhatók 
fi gyelmen kívül.

A továbblépésben, a látható egyház munkálásában biztasson, intsen Scholz László éneke (EÉ 473,3): „Hegyen 
épült város el nem rejthető. / A tanítvány mindig látható erő. / Arcát mért takarja, ki ma Jézusé? / Leplezetlen 
állunk egykor őelé!”

 13 A részletes kiírás megtalálható a stratégiai honlap Aktualitások rovatában.
 14 Lapozható vagy pdf formátumban letölthető a http://erintes.reformatus.hu/ oldalról.
 15 http://evangelikus-ifi .blogspot.hu

Pap Kinga Marjatta (1980) angol–észt szakos bölcsész, szakfordító–tolmács, egy-
házzenész. A Magyarországi Evangélikus Egyház Külügyi Osztályának munkatársa, a 
stratégiai munkacsoport jegyzője.


