
REÜSS ANDRÁS 

Milyenné legyünk, ha Krisztus 
reformátori egyháza vagyunk? 
Néhány gondolat az evangélikus megújulás stratégiájához 

Olyan terv készítése, amely rövid, közép- vagy hosszú távra tekintve veszi 
számba a feladatokat, azaz stratégia felvázolása, mindenütt szükséges és 
hasznos lehet, 
a) ahol mérlegelni kell, mire futja az anyagi fedezet, mert nem jut min

denre, 
b) ahol végesek az emberi erőforrások, s ezért megfontolandó, mit kell 

leginkább elvégezni, 
c) ahol nem akarnak beletörődni, hogy véletlenszerű események sodrása 

határozza meg a tennivalókat, 
d) ahol azon törik a fejüket, hogy küldetésüket holnap miként teljesít

hetnék jobban, mint ma. 
Krisztus missziói parancsa a Magyarországi Evangélikus Egyházra 

olyan roppant feladatot ró, amelyhez mérve önmagát az egyháznak min
den oka megvan, hogy követendő stratégiája felől gondolkodjék. 

Stratégia és teológia 

Mivel az egyház Krisztustól kapott elhívásáról és küldetéséről van szó, 
és nem pusztán egy akármilyen intézmény működéséről, egy egyházi stra
tégia nem nélkülözheti a teológiai megfontolást. A teológiai jelző azt je
lenti, hogy a hit alapjaira tekintve ad számot a kitűzött célokról, víziókról 
és prioritásokról. A tervezetben olvasható szembeállítás - „Stratégiai prog
ramot készítettünk, nem teológiai dokumentumot" (1.2.) - annyiban 
ugyan elfogadható, hogy a stratégiakészítés hozzáértést igénylő szakma, 
azonban csak részben jogos. Hiszen éppen a teológiai megfontolásoknak 
kell meghatározniuk a víziót, a prioritásokat és a célokat és az ezek kö
zötti választást. Lehet, hogy teológiai szempontok alapján is mérlegeltek 
a tervezet készítői. Sajnos azonban ezekbe nem avatják be az olvasót.1 

Csak a teológiai mérlegelésről és a helyzetértékelésről való számadás az, 
ami lehetővé teszi, hogy az elkészült anyag ne pusztán egy munkacsoport 
tiszteletreméltó ötlethalmaza, hanem valóságos vitaanyag, vitáink tárgya 



lehessen. Sőt még ennél is több: erőnk megfeszítésére ösztönző, megvalósítandó prog
ram. 

Stratégia és teológia szembeállítását feledve mégis a teológia mezejére merészkedik 
a tervezet, amikor kijelenti, hogy „a mi Urunk a legnagyobb stratéga, és neki megvan 
a maga rövid, közép- és hosszú távú terve is velünk" (2.4.), s ezért egy egyházi stra
tégia feladata az egyház Urának szándékát megérteni és ahhoz igazodni. Helyeselhető 
a feladatnak ez a megfogalmazása, még akkor is, ha mi, emberek Istennek csak végső 
terveiről beszélhetünk egyértelműen, mivel azt nyilatkoztatta k i . Rövid vagy közép
távú terveit kifürkészni senki emberfia nem tudja. Ezért nem kelthetünk olyan be
nyomást, mintha bármely, magunk készítette cselekvési program Isten rövid vagy kö
zéptávú tervével lenne azonosítható. Az emberi cselekvés úgy igazodik Istennek e ter
veihez, hogy egyszer „kapu" ( lKor 16,9) nyílik előtte, máskor pedig a Szentlélek nem 
engedi elképzeléseit megvalósulni (ApCsel 16,6-7). A személyes hit szerepe, hogy Is
tenre figyeljen. Az emberi stratégia viszont törekvés arra, hogy azt tegyük, amit - iránta 
való hitben és igéjére figyelve - az ő mindenkori akaratának hűséges betöltéseként is
merünk el a mában. „A mi nemes harcunk" - az evangélikusoké és az evangélikus egy
házé - pedig nem más, mint annak megharcolása, hogy őhozzá legyünk hűek. 

Többség és kisebbség 

A vízió öt pontjával nem nehéz egyetérteni. Ha azonban ezek értelmét, viszonyukat a 
ma valóságával vagy az ezekből következő feladatokat próbáljuk végiggondolni, már el
bizonytalanodunk. Vajon a „befelé forduló egyház" a ma helyzetét vagy a jövő vesze
delmét jelenti-e? Mi t értsünk „önmagát elveszítő egyházon"? Talán van elképzelésünk 
a „radikálisan fellépő, politizáló frontegyházról" (4.1.1.), de kimerülhet-e a „társa
dalmi feladat" az evangélikus iskolák, valamint az intézményes és gyülekezeti diakó
nia (4.1.3.) evangélikus egyházi munkájában? „Ne a bizalmatlanság és szétesés", 
hanem a „szolidaritás és összetartás" jellemezze egyházunkat (4.1.4.), ez minden
képpen fontos szempont. De hogyan viszonyulnak ezek a „vitákban érlelődő többségi 
döntésekhez"? S a többség mellett jelen levő kisebbséghez, amely szintén saját lelki 
otthonának akarja tudni az evangélikus egyházat? S amely kisebbség - noha mindkét 
részről kulturált és testvéri vitában nyomós és méltánylandó hitbeli érveket hozott fel 
álláspontja mellett - mégsem győzi meg a többséget (4.1.5.)? A kisebbség figyelmen 
kívül hagyása, még ha nem is a legfontosabb kérdésekről van szó, az oly kívánatos bi
zalmi viszonyt mossa alá. A probléma súlyos, hiszen nemcsak a fiatalok távolodnak el 
gyülekezeteinktől és közösségeinktől, ha nem találnak meghallgatásra és otthonra 
bennük, hanem az idősebb nemzedékhez tartozók is. 2 Külön kérdés, hogy egyházunk 
milyen típusú működésére szocializáljuk a fiatalokat, a teológiai hallgatókat is bele
értve: a jelenlegire vagy a reméltre? Ide tartozik még, hogy hol és milyen mértékben 
fogadható el a nézetek és magatartások pluralizmusa egyházunkon belül, és hol szük
séges egységes fellépés és megvalósítás.3 



Igehirdetés és spiritualitás 

A második pont az igehirdető, spirituális egyház (4.1.2.) látomása. Az igehirdetés ügye 
csak ezen az egy helyen szerepel,4 míg a spiritualitásé tizennégyszer. A spiritualitás 
persze kiemelt prioritás, amelynek mindenben érvényesülnie kell. Az igehirdetésnek 
talán nem? Vajon igehirdetésünkkel minden rendben van? Különös, hogy a Szentlé
lek útjának előkészítésében az emberek által elvégzendő feladatok között csak a for
mákat, a kapcsolat rendszeres ápolását, új módszerek bevezetését és tanulását említi 
a tervezet, mert - amint olvassuk - „...ha igyekszünk új módszereket bevezetni és 
megtanulni, amelyek nem hagyják a kapcsolatot ellankadni, akkor utat nyithatunk 
Isten lelke számára, és a személyes, illetve közösségi istenkapcsolat virágzásnak in
dulhat" (5.2.2.). A bibliás ember, a teológus elképedve olvassa ezt a mondatot egy 
evangélikus egyházi tervezetben. Nem üres szólam volt akkor valamivel előbb, hogy 
„kiemelten fontos Isten igéjének hirdetése" (4.1.2.)? Nem Isten az, aki teremtő sza
vával világosságot gyújt az emberi szívében (2Kor 4,6)? Nem a teremtő Szentlelket 
dicsérjük, aki még a megszáradt csontokat is megeleveníti (Ez 37)? „Az Istennel való 
személyes és elmélyült kapcsolat" (5.2.1.) fejlesztésénél miért nincs szó sem Isten igé
jéről, sem az igehirdetésről? Miért az új módszerek bevezetése és megtanulása kap 
ilyen hangsúlyt, és miért nem az evangélium igéje, amely ezeket és minden mást is 
meghatározó tartalom? Vajon meghaladott a hitvallási állítás, hogy „az ige és a szent
ségek mint eszközök által kapjuk a Szentlelket" (CA V.)? Ha türelmetlen ügybuzgó-
ságukkal nem tesznek otthontalanná másokat a strukturált szolidaritásban és össze
tartásban, ám vezessenek be és tanuljanak „megfelelő formákat", akik akarnak, de a 
hazai evangélikus igehirdetés mai krízisében nem lenne fölösleges néhány gondolatot 
és némi erőfeszítést igehirdetésünk megújításának szentelni. Ha it t nem vigyázunk, 
nemcsak evangélikusok nem leszünk, de keresztyének sem. 

Újabb ingatlanok vagy programok 

Ami az Elcsendesedés Házát illeti, valóban egy új épület a legfőbb orvosság az evan
gélikusság megszegényedett lelkiségének megújítására?5 Lehet ez akár gyógyhatású 
beruházás is, kétlem azonban, hogy egy újabb ingatlan lenne a legígéretesebb kezdet. 
A lelki megújulás alkalmaihoz ugyanis olyan programok kívántatnak, ahol nem a 
vidám nyaralásba kell belecsempészni egy kis elcsendesedést, a sportolásba és játékba 
egy kis igét vagy csupán hangulatkeltő vallásos szöveget. Olyan ifjúsági csendesna
pok, amelyeket nem a megawattok bömbölése közbeni rövid szünetek miatt nevezünk 
csendesnek. A hittől távol levőket persze be kell csalogatni az ige hallgatására - de a 
benti kínálattal vajon nem csapjuk-e be a betérőket? Akiket sikerült elérni, azokat meg 
kell erősíteni. Megtörténik-e ez is? Ez elsősorban nem épületek, hanem színvonalas 
lelki-igei programok és rátermett, lelkes (Lelkes) igehirdetők után kiált. Épületeink 
már bőven vannak, ahol elcsendesedéssel lehetne próbálkozni. S ha kicsinyeknek bi
zonyulnak a meglévők, s ha már bővében vagyunk programnak, vezetőknek és ta-



pasztalatoknak, akkor ám építsünk újabb házat, nagyot. Üdvözölni kell, hogy egyhá
zunk jól képzett, motivált embereket szeretne látni dolgozói, tisztségviselői és ön
kéntes munkásai között, s őket képezni és továbbképezni szándékozik. De ezeken túl, 
éppen a - pontosan meg nem határozott - modellváltás idején a lelkészképzés és -to
vábbképzés is állandó figyelmet és megfontolásokat igényel. A tervezet erre a fontos 
kérdésre nem tér k i . 

üt végletek között 

A spiritualitás és a személyi erőforrások mint két kiemelt prioritás, valamint a gyüleke
zetek, az ifjúsági munka, az oktatás, a diakónia és a gyűjtemények mint stratégiai célok 
elég feladatot rónak mindannyiunkra, hogy ne lehessünk „radikálisan fellépő, politi
záló frontegyház". De ha csak ezekre, a saját intézményeinkre, növekedésünkre, a mi-
einkről való gondoskodásra ügyelünk, nem leszünk-e mégis „befelé forduló egyház"? 

S nem vagyunk-e már most is túlságosan befelé forduló egyház? Nem tükröződik-e 
ez abban is, hogy a társadalmi felelősséget csak az iskolák és a diakónia nagyon fontos 
szolgálatával írja le a tervezet? El akarja kerülni a másik végletet, a közelmúltunkban 
meg-megjelent „politizáló frontegyház" mellett a konformista egyház kísértését is. E 
végleteket, a keresztyén hit teljes privatizálódását és teljes feloldódását a társadalom
ban - véleményem szerint - csak úgy tudjuk elkerülni, ha a helyes utat járjuk. Eminens 
feladat keresnünk és megtalálnunk az i t t említett és sokféle fájdalmat okozó végletek 
között vállalható és járható utat. Rejlenek olyan pontok a tervezetben, amelyek tágabb 
értelmezésben magukban foglalhatják ezt a fontos feladatot. Azontúl, hogy az evan
gélikus egyház útmutatást ad, milyennek szeretné „látni a jövő egyházát és hogyan 
szeretne élni a jövő egyháza a magyar társadalomban" (2.5.), miért ne vehetne részt 
az egyház abban a társadalmi párbeszédben is, amelynek témája, hogy miként éljen a 
jövő embere a jövő világában? Az egyházi „sorskérdéseinkről folytatott kulturált vitán" 
(4.1.5.) túl vajon nem lenne-e szükséges, hogy a társadalmi sorskérdésekről is folyjék 
vita egyházunkban?6 Nem minden alapot nélkülöző aggodalom, hogy ezekkel a témák
kal a körülöttünk levő világ diktálhatja az egyház napirendjét, s arra késztetheti, hogy 
elhanyagolja a maga sajátos küldetését. Az is kelthet aggodalmat, hogy a gazdasági, tár
sadalmi és politikai élet kérdéseihez való viszony tudatos végiggondolása és alakítása 
nélkül kívülről ható nézetek oszthatják meg az egyházat, és az egyes keresztyén ember, 
sőt maga az egyház is mint intézmény - mivel tájékozatlan és naiv - esetleg csak sod
ródik az eseményekben, és idegen jelszavak fogságába eshet. 

Tanuló egyház 

Amikor a tervezet az egyház szándékának tartja, hogy útmutatást adjon (2.5.), és nagy 
hangsúlyt kap az egyházi dolgozók, tisztségviselők és önkéntes munkások „sziszte
matikus képzése és továbbképzése" (5.3.1.), arra utal, hogy e téren nem kevés mu-



lasztásunk van. A többször is említett felnőttképzés sok mindent pótolhat. Annak 
munkáját nem szabad egyirányú utcának tekinteni. Be kell vonni azt az óriási poten
ciált, amelyet - a teológusokon kívül - az egyházi dolgozók, tisztségviselők, önkéntes 
munkások, pedagógusok és szakmájukban prominens gyülekezeti tagok képviselnek, 
tehát nemcsak mint oktatásban részesítendőket, hanem mint oktatást végzőket és 
koncepciók készítőit. 

Ha 2009 végére (3.6-7.) valóban sikerül elkészíteni a stratégiát, és hozzá persze meg
nyerni az egyház különböző szintjeinek közvéleményét, akkor is már legfeljebb csak 
hét évre szólhat. A tervezet 2017-et nem csupán a programhoz szükséges technikai dá
tumnak tekinti, hiszen az a cél, hogy felkészüljünk „misszióban és egyházműködésben, 
vagyis hatékonyságban [...] a reformáció jubileumi esztendejének méltó ünneplésére" 
(2.3.). Az enyhén patetikus megfogalmazás célja nyilván a lelkesítés, amire természe
tesen szükség van egy ilyen igényes és egészen újszerű feladatnál. Aligha lehet fonto-
sabb kérdése a jubileumi előkészületeknek - és így egyházunknak is - az előttünk álló 
néhány évben, mint amelyben a tervezet szándéka összefoglalható: milyenné legyünk, 
ha Krisztus reformátori egyháza vagyunk? 

Jegyzetek 
1 A teológiai mérlegelésen kívül teljesen hiányzik a dokumentumból a helyzetfelmérés-helyzetértékelés 

(1.2.). H a ugyanis nem egyformán látjuk a problémákat, akkor nem várható egyetértés azok megoldásá
ban sem. A n n a k meghatározása is hiányzik, hogy mit értsünk az egyházunk életét az „ezekben a hóna
pokban" jellemző modellváltáson (2.4.). 

2 N e m szükséges bizonygatni, hogy az egyháztagságnál egyre kevésbé számít, kit melyik egyházban ke
reszteltek meg csecsemőként vagy felnőttként. Többségi döntések helyett, amelyek nem veszik számí
tásba a kisebbséget, inkább konszenzus lenne szükséges - ahol csak lehet. 

3 A z ún. Prőhle-Agenda 1962-es első kiadásának előszava nagy eredményként adta tudtul, hogy az a 16. 
század ó t a az első „egyetemes Agenda". E z az önigazoló kijelentés inkább vágy maradt, mint kivételek 
nélküli valóság, mégis fontos szándékot tükröz. M a mindenkit, aki nem megszokott gyülekezetében láto
gat el istentiszteletre, a liturgia tekintetében meglepetés vár. S minden helyettesítésre felkért lelkésznek 
először tájékozódnia kell, hogy az adott helyen milyen istentiszteleti rend szerint kell szolgálnia. 

4 Illetve egy másik helyen (5.3.2.) még mint az i smeretátadás hagyományos, de túlhaladott formája is sze
repel. 

5 A javasolt budapesti ifjúsági házra nézve is hasonló megfontolásokat és előkészületeket tartok szükséges
nek. Biztos, hogy egy újabb épület - újabb fenntartási, üzemelési és személyi költségekkel - szükséges? 
Van-e kimutatás az ország különböző részein az emberek nagyobb csoportjának többnapos tartózkodás le
hetőségét kínáló egyházi épületek kihasználtságáról és pénzügyi helyzetéről? S a Budapesten szükséges
nek tartott nagy ifjúsági ház, ifjúsági kávéház vendéglátóipari intézményként, piaci alapon lenne működ
tetve...? E z alapos vendéglátóipari kalkulációt, piackutatást, üzleti tervet is kíván, ha el akarjuk kerülni a 
csődöt. A z alaposan átgondolt program, a felkészült és stabil lelki vezetői ellátottság megteremtése és h u 
zamosabb időn át történő kipróbálása elsődleges feladat, ha n e m akarjuk, hogy csak a cégtábla legyen 
evangélikus. H a nem így történik, még az evangélikus kocsma veszélye is fennáll. 

6 A különböző értelmiségi műhelyek és fórumok a kilencvenes évek elejétől kezdve ilyen szándékkal jöttek 
létre. Nagy kihívás valóban evangélikus fórumokká tenni őket, akár mint evangélikusok egymással foly
tatott eszmecseréjét , akár mint evangélikusok és kívülállók párbeszédét. 



CSEPREGI ANDRÁS 

Evangélikus identitás és spiritualitás 

Az evangélikus megújulás stratégiájának első írott változata merész és úttörő vállal
kozás, ígéret, amelynek nem szabad teljesítetlennek maradnia. Mai formájában első 
lépés egy hosszú úton. Lelkészként, teológiai oktatóként, a magyarországi egyházak és 
vallási közösségek hivatali szempontú, „oldalnézetű" ismerőjeként és természetesen 
személyes érdeklődésemtől-érzékenységemtől is indíttatva két kulcskifejezésre kon
centrálva fogalmazom meg mondanivalómat: identitás és spiritualitás. 

A stratégia szövegében számos utalás történik az evangélikus identitás, illetve a spiri
tualitás fontosságára. A spiritualitás a két legmagasabb szinten kiemelt prioritás között 
is szerepel (3.5. és 5.1.), a szöveg egyházunk szakrális feladatai között jelöli meg a „spi
rituális kultúra" kialakítását (4.1.2.). A „Küldetésünk lelki alapjai" című fejezet (5.2.) 
a spirituális kultúra fejlesztéséről és elmélyítéséről mint a jelen legerősebb szükségleté
ről ír, s az „Elcsendesedés Háza" elnevezés alatt képzési és módszertani központ létreho
zására is javaslatot tesz. Szóba kerül még a gyülekezeti élet fejlesztésével kapcsolatban 
(6.1.1.2.), valamint a gyülekezetek missziói háttértámogatása tárgyalásakor a „képzési 
csomag" részeként (6.1.4.3.). Később az oktatási intézmények dolgozói spirituális fejlő
dése érdekében az iskolalelkészeknek szervezendő konferenciákra (6.3.4.2.), ugyanígy 
a diakóniai intézmények dolgozóinak szervezendő spirituális alkalmakra (6.4.3.1.) való 
hivatkozás formájában találkozunk vele. Az „evangélikus identitás" tárgyalására is a 
spiritualitással szoros kapcsolatban kerül sor: „A spiritualitáshoz hozzátartozik az 
evangélikus identitás, azonosságtudat fejlesztése" (5.2.5.). Ennek jegyében kerül hang
súly az evangélikus sajátosságok megfogalmazására, tanítására és népszerűsítésére 
(5.2.6.), az oktatási (6.3.2.1.) és diakóniai (6.4.3.1.) intézmények és munkatársaik 
evangélikus identitásának szisztematikus fejlesztésére, arra való tekintettel is, hogy 
munkájukkal kifelé az evangélikusságot képviselik. 

A szövegben mind a spiritualitás, mind az evangélikus identitás mint kialakítandó, 
fejlesztendő, elmélyítendő valami szerepel, mint a többi stratégiai célt dinamizálni hi
vatott szerkezeti elem, anélkül, hogy bármelyik előfordulás esetében tartalmi megha
tározással találkoznánk. Ennek a hiánynak két olvasata lehet. Az első olvasat szerint 
a stratégia azért nem beszél a tartalomról, mert feltételezi, hogy minden evangélikus 
olvasó számára természetes, hogy miben áll az evangélikus identitás és a spiritualitás, 
legfeljebb a nagyon fiatalok, a nagyon újak - például az intézmények nem evangélikus 
dolgozói - , esetleg a gyülekezetek perifériáján élő világi egyháztagok nem ismerik; a 
fejlesztés tehát azt jelenti, hogy mi, akik birtokon belül vagyunk, nekik is átadjuk kin-



cseinket. A második olvasat szerint azért hiányzik a tartalmi meghatározás, mert a 
stratégia szerzői eleve nem kívántak belebonyolódni a tartalom kifejtésébe az első vál
tozat szűk keretei között, tudván, hogy az hosszú és körültekintő tisztázást kíván. 
Nem ismerem a szerzők szempontjait, de örülnék, ha a második olvasatot mondanák 
a magukénak. írásom tízezer karakteres keretén belül én sem vállalkozom arra, hogy 
a spiritualitás és az evangélikus identitás részletes tartalmára javaslatot tegyek, de né
hány szempontot és kérdést megfogalmazok, amelyek a tartalmi tisztázást segíthetik. 

Az első, látszólag evidens tételem, hogy az evangélikus identitás és a hozzá kap
csolható spiritualitás tartalmilag nagyon gazdag. Ha az identitást a szellemi örökség 
felől vezetjük le, azt kell mondanunk: annyira gazdag, hogy komoly különbségeket, 
alkalmanként ellentéteket is képes integrálni. Luther és Melanchthon, Paul Gerhardt 
és Zinzendorf, Kierkegaard és Grundtvig, Bonhoeffer és Tillich, Ordass és Túróczy 
mind evangélikus identitásunk forrásai, együtt pedig igencsak dinamikus örökséget 
képeznek (pedig ebben a rögtönzött névsorban kizárólag férfiakat soroltam fel). Ha 
identitásunkhoz a világ evangélikusságának jelene felől közelítünk, akkor azt láthat
juk, hogy Észak-Amerikától Brazílián és Tanzánián keresztül Szibériáig megint csak 
nagyon színes képet mutat azoknak a közösségeknek az élete, amelyekkel kölcsönö
sen formálhatjuk egymást a nagy családon belül. Amennyire egyszerűnek tűnik a meg
állapítás, hogy identitásunk forrásai gazdagok, annyira nehéznek látszik ezt a gazdag
ságot megőrizni, elvállalni és érvényre juttatni. Manapság ugyanis, úgy tűnik, a kö
zösségekre inkább a határok kijelölésének igénye jellemző, nem pedig a saját gazdag 
lehetőségeikre történő rácsodálkozás. Fontosabb számukra arra a kérdésre válaszolni, 
hogy kik nem vagyunk, vagy kik a mások, akik mi nem vagyunk, mint arra a kérdésre 
feleni, hogy kik vagyunk és kik lehetünk mi. A mi magyarországi evangélikus hétköz
napjainkban ez a jelenség gyakran úgy jelentkezik, hogy az egyház megújításának, meg
tisztításának igényével jelentkező csoportok az evangélikus identitás egy szeletét normá
vá emelve elvitatják a szintén evangélikus identitás más megvalósulásának evangéli
kusságát, ezzel egyházunk határain kívül helyezik, létében, érvényében megkérdőjelezik. 
Ismétlem, a közösségek képződésének és összetartásának ma általános tendenciája ez, 
de nekünk meg kellene próbálnunk az árral szemben úszni. Említettem korábban, 
hogy hivatali munkámból eredően sajátos oldalnézetből szemlélhetem sok magyaror
szági felekezet és vallási közösség életét: szinte mindenütt azt látom, hogy a közössé
gek szűkebbek és kisebbek, mint amit identitásuk forrásai lehetővé tennének szá
mukra; ugyanakkor a legfelemelőbb és legbátorítóbb tapasztalataim abból fakadnak, 
ha kapcsolatba kerülhetek olyan emberekkel, akik a saját közösségük szellemi moz
gásterének tágításán munkálkodnak. Világunk bezárkózó, egymástól elkülönülő, egy
más számára jelentőségüket vesztett provinciákká esik szét, evangélikus identitásunk 
múltbeli forrásai és kortárs megnyilvánulásai mégis megerősíthetnek bennünket a 
széthullás trendjével szemben. Gazdagságunk lehetőség, amely kötelez. 

A stratégia szövegében találunk ebbe az irányba mutató mondatot, de találunk ezzel 
szemben állót is. A szerzők olyan spirituális kultúra kialakítását szeretnék elérni, 
amely „...mindenféle hátterű istenkeresőnek egyaránt támaszul szolgálhat abban, hogy 
lelke belső csendjében Istenre találjon" (4.1.2.). A sokféle intellektuális és kulturális 
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háttér számbavétele és a másik személyére koncentráló figyelem tág mozgásteret felté
telez: nincs kiábrándítóbb, mint amikor egyházi emberek ennek a tágasságnak a hiányában 
a másik emberre - vagy annak gondolkodásmódjára - mint párbeszédképtelenre, remény
telenre tekintenek. Három bekezdéssel később viszont (4.1.5.) a vitákban érlelődő több
ségi döntések végrehajtásáról szólva a szerzők sajátos korlátot állítanak. Sok kérdésre 
igaz lehet, hogy a többségi döntéssel a vitát le kell zárni, ilyen lehet egy egyházszerve
zeti változás vagy éppen a leendő székháznak a kérdése. Teológiai meggyőződésekre 
viszont ez a korlát nem alkalmazható. Az az igény, hogy „ [a] különböző teológiai felfo
gások ne egymással összecsapva, hanem egymást megértve és erősítve keressék a kon
szenzust", érthető és számos esetben talán megvalósítható vágy. A teológiai felfogá
sok viszont nem mindig békíthetők ki egymással, alapvető ellentétek feszülhetnek kö
zöttük, még az evangélikus identitás és természetesen az evangélium keretein belül is. 
Ilyenkor arra kell törekedni, hogy egyházunk képes legyen nemcsak elviselni a tartós 
különbségeket, hanem együtt is élni velük, abban a reményben, hogy a gondolati fe
szültségek megélése és feldolgozása elmélyítheti közösségünket, gazdagabbá és erő
sebbé tehet bennünket. A teológiai különbségekre is alkalmazandó elv, hogy „ [a] több
ség által elfogadott és támogatott döntéseket pedig (további kritizálás helyett) vállalni 
kell", a szabad és személyes meggyőződésben gyökerező gondolkodás halálos korlátja 
lehet, ahogyan azt a kötelezően elrendelt - és természetesen az akkori „látható több
ség" által támogatott - diakóniai teológia uralma idején megtapasztalhattuk. Számos 
előnye lehet egy többségi konszenzuson munkálkodó „tanítóhivatal" működésének, de 
ezekért az előnyökért éppen evangélikus identitásunk lényegi sajátosságát adnánk fel. 

Végezetül hadd fogalmazzak meg még egy gondolatot az evangélikus identitás és a 
spiritualitás gazdagságának értelmezéséről. Míg az identitás esetében gazdagságon a 
tágasságot és sokféleséget értem, a spiritualitás esetében inkább az egyszerűséget és 
a mélységet. A spiritualitás esetében komoly kísértésnek érzem azt a lehetőséget, 
amely a különböző spirituális technikák megismerésén és elterjesztésén fáradozik. A 
kínálat nagyon színes, és becsaphatjuk magunkat, ha ennek a színes kínálatnak a fel
színén mozogva az újat és az ismeretlent hajszoljuk. A spiritualitás igazi tétje véle
ményem szerint inkább az, hogy mindazt, amit identitásunk keretei között elvben is
merünk, életünk gyakorlatában valóra tudjuk-e váltani. „Egy gramm gyakorlat többet 
ér, mint egy tonna elmélet", mondta - mások mellett - Bibó István; a spiritualitás igé
nye azt a kérdést szegezi szembe velünk, hogy mit tudunk megvalósítani abból, amit 
hiszünk, hirdetünk és tanítunk. Tudunk-e igazat mondani; képesek vagyunk-e szem
benézni magunkkal és a valósággal; képesek vagyunk-e hibáinkat megvallani, és amit 
lehet, jóvátenni; készek vagyunk-e bocsánatot kérni és megbocsátani; végül tudunk-
e mindezek mellett és felett Istenbe vetett reménységgel előre nézni, s közben kevésbé 
magunkkal, mint a minket körülvevő szenvedő világgal foglalkozni? Evangélikus spi-
ritualitásunk kulcskérdései ezek, amelyeket éppen azért kell gyakran feltennünk ma
gunknak és egymásnak, mert ha van evangélikusságunknak a gyökerekig visszanyúló 
hiánya és veszélye, akkor éppen ez az: a hit és az élet, a tanítás és a szeretet kettésza
kítottsága. Adja Isten, hogy a formálódó evangélikus stratégia prioritásai és részletei 
erre nézve is segítséget nyújtsanak! 



SCHNELLER ISTVÁN 

Igehirdető, spirituális egyházat szeretnénk 

Az evangélikus megújulás stratégiájának egy fontos részterületéhez szeretnék hozzá
szólni, hiszen ezzel a területtel próbálok meg most közelebbről megismerkedni. 

Hozzászólásomat egy Heinz Zahrnttól vett idézettel kezdem, aki Az Isten-kérdés című 
művében a modern protestáns teológia irányzatait mutatja be: „...akárcsak az egyház 
életének más területein, a teológiában is érvényesülnie kell a »vilagi kepviselet« elvé
nek, s hogy a teológiára minden más tudománynál inkább érvényes, hogy nem lehet 
csak a szakemberek ügye." Majd így folytatja: „Szinte megdöbbenéssel kellett az utóbbi 
években újra meg újra tapasztalnunk, hogy milyen mértékben elzárják a gyülekezete
ket a teológia felismeréseinek megtalálása elől, sőt hallgatják el azokat tudatosan elő
lük, s hogy ennek következtében milyen nagy közöttük a zűrzavar, de milyen szenve
délyes bennük a vágyakozás is a keresztény hit igazságait illető információk s a velük 
kapcsolatos becsületes párbeszéd iránt."1 Mindezt 1966-ban írta Zahrnt, és nekünk 
sajnálattal kell látnunk, hogy majd félszáz évvel később megállapításai ma is, i t t is, 
magyarországi evangélikus egyházunk esetében is igazak. 

Közelebbről megismerkedve a 20. századi protestáns teológia problémáival, döbbe
netes látni azt, hogy ennek a teológiának még a kérdései sem jutnak el a vasárnapi 
prédikációk, azaz az igehirdetés során a gyülekezetekhez. így aztán végképp irreális cél
kitűzés marad az a szintén Heinz Zahrntnál megfogalmazott célkitűzés, hogy „...a te
ológusoknak az egyházban csupán egy kicsiny hivatásos csoportot (kell) alkotniuk 
azzal a feladattal, hogy kiképezzenek egy sokakból álló teológus sereget".2 

E rövid bevezetőből is látható, hogy az Elő kövek egyháza - Az evangélikus megújulás stra
tégiája címet viselő vitaanyag 4. pontjában megjelenő vízióhoz szeretnék hozzászólni, 
annak is a 4.1.2. számú alpontjához, azaz a vízió általam egyik legfontosabbnak tartott 
gondolatához, amely így szól: „...igehirdető, spirituális egyházat szeretnénk". 

Azt gondolom, az egész stratégia kulcsszava a spiritualitás, amely egyszerre jelent 
szellemi és lelki tartalmat. Helyesen fejti k i a stratégia, hogy Istennel való személyes 
és elmélyült kapcsolatra van szükség (5.2.1.), és ennek érdekében feltétlenül szüksé
ges létrehozni a vitaanyagban szereplő „Elcsendesedés Házát", ahová lelki-szellemi 
feltöltődés céljából el lehetne vonulni, megújítva a keresztény kontempláció vagy me
ditáció több évszázados hagyományát. 

Ugyanakkor hiányzik az anyagból a spiritualitás másik oldala, korunk filozófiai és 
teológiai problémáinak megismertetése a gyülekezetekkel, hiszen ezeknek a kérdé
seknek „világi vetületeivel" a mindennapok szintjén találkozunk. A világunkban zajló 



szekularizációs folyamat olyan szintet ért el, hogy magát a folyamatot, illetve annak 
eredményeit rendszeresen át kellene tekinteni, beszélni. A világ szekularizációjáról 
ugyanis nem lehet nem tudomást venni, legfeljebb csak elzárkózni lehet előle. 

Erről a szekularizációról sokan és sokféleképpen írtak. A köztudatban az él, hogy ez a 
folyamat egyfajta elvilágiasodást, a szent világból való kihullását jelenti, és a vallásos em
ber feladata, hogy legalább egyfajta szigetként őrizze vallásosságát az Isten nélküli világ
ban. Ugyanis a totális szekularizációnak a következménye az ateizmus vagy még inkább 
Isten (vagy talán egy korábbi világnézethez tartozó istenkép) kiszorulása a világból. 

Az ateizmus ma már nem vallásos, hanem természetes és gyakorlati, ahogy koráb
ban idézett szerzőnk szintén írja: „Napjainkra maga az ateizmus is szekularizálódott 
[ . . . ] . Ilyen a mérlege annak az újkornak, amellyel a teológia ma konfrontálódik. Ennek 
a mérlegnek a láttán vállalnia kell, hogy új módon beszéljen Istenről, ha nem akarja, 
hogy a templomok valóban Isten kriptáivá és síremlékeivé legyenek. Többé már nem 
lehetséges Istenről felelősségteljes módon beszélni annak figyelembevétele nélkül, 
amit Nietzsche a történelem »ujabban végbemenő legnagyobb eseményének« nevez. 
Becsületes teológiát ma már csak az ateizmussal szemtől szemben lehet művelni."3 

Ezt a becsületes teológiát csak igen képzett és bátor teológusok képesek művelni, 
akik felkészültek, és nem félnek a gyülekezeteket „megterhelni" nehéz kérdésekkel sem. 

Mert a kérdések valóban nehezek. Nemcsak azért, mert a teológia olyan irányba fej
lődött, hogy kérdésfeltevéseinek megértéséhez elmélyült filozófiai és teológiai tanul
mányokra van szükség, hanem azért is, mert a körülöttünk élő világ folyamatosan 
szembesít bennünket olyan kérdésekkel, amelyek elől vagy elzárkózunk, vagy hitele
sen megválaszoljuk őket. Nem indulatból, nem dogmatikusan, hanem érthetővé téve 
azt, hogy miért ez a keresztény álláspont. 

Olyan kérdések jönnek szembe velünk, mint például hogy kimaradjon-e a keresz
ténységre történő hivatkozás az európai alkotmányból, vagy sem. Legyen-e az emberi 
alapjogok között a nem szabad megválasztása? Hogyan viszonyuljunk az eutanáziá
hoz, az abortuszhoz, a homoszexuálisok házasságához? Legyen-e megengedett gén
kezelt élelmiszerek termelése és árusítása? Legyen-e kötelezően választható tárgy az 
iskolákban a hittan vagy az erkölcstan? Legyen-e gyermekeink védelme érdekében cen
zúra a tévé (szenny) csatornáin? Emberhez méltó műsorok-e a valóságshow-k, az igaz
mondó tévéshow-k és társaik? A mostani világválság valóban „csak" gazdasági és h i 
telválság, és megoldását tényleg még több autó eladása jelenti, vagy pedig inkább gyö
kerekig ható erkölcsi válság? És így tovább. 

Lehetne mondani, hogy ezek politikai kérdések, és az egyház ne politizáljon. Az egy
háznak valóban nem szabad a pártpolitikába, a különböző hatalmi harcokba „beszáll
ni", de nem vonhatja ki magát az alól a felelősség alól, hogy közéleti kérdésekben ál
lást foglaljon, azaz a polisz, a város, az emberi közösség ügyeiről véleményt alkosson. 

Ezt a véleményalkotást pedig nem tudja megtenni anélkül, hogy a mai kérdéseket a 
mai teológia nyelvén megfogalmazva, a legszentebb hagyományaival ütköztetve, mint 
igehirdetést „kiizzadja" magából. Ezért óriási szerepe van a teológusok oktatásában a 
filozófiai és modern teológiai képzésnek és annak a Zahrnt által megfogalmazott igény
nek, hogy a felmerülő kérdéseket és problémákat ne hallgassák el a gyülekezetek elől. 



S C H N E L L E R ISTVÁN' IGEHIRDETŐ, SPIRITUÁLIS EGYHÁZAT SZERETNÉNK 

Ezeket a kérdéseket ugyanis nem a világi vélemények ütköztetésével, hanem a legú
jabb teológia szívéből kell a keresztény egyházaknak megválaszolni. Azt gondolom, 
hogy a stratégia egyik sarokpontjává kellene tenni a teológusképzés filozófiai és mo
dern teológiai stúdiumai színvonalának növelését, valamint a gyülekezetek tudatos 
megismertetését a modern teológia problémáival, kérdéseivel és válaszaival. 

A szekularizáció folyamata ugyanis olyan erős, hogy nemigen lehet különbséget 
tenni szent és profán világ (tér), szent és profán idő és ennek következtében szent és 
profán kérdés vagy probléma között. 

Igen ám, de felmerül a kérdés, hogy mi a mai teológia szíve, illetve mindenfajta te
ológia szíve. Ahhoz a hagyományos érveléshez fordulunk, amely a teológiát mint olyan 
boltívet fogja fel, amelynek egyik pillére a bibliai kijelentés világos magyarázata, másik 
pillére viszont az üzenet jelen idejűvé tétele azáltal, hogy a magyarázat egzisztenciáli
san, jelen időben érintsen meg. Az ilyen teológia persze tele van kérdésekkel, problé
mákkal, és bonyolultnak is tűnhet. 

Ennek illusztrálására újra Heinz Zahrntot szólaltatom meg: „Ráadásul a kérdések [a 
teológia kérdései] az utóbbi időben annyira differenciálódtak, a problémák annyira k i 
finomultak, hogy a nem szakember számára már alig érthetőek. Ha már maga Käse
mann azt állítja, hogy a teológia problematikája mára annyira összetetté vált, hogy a 
teológiai hallgatók harmada követni sem képes, ezért semmi keresnivalójuk az egye
temen, akkor mit szóljanak a nem teológusok, akiknek a javára és üdvére az egész töp
rengés és vita állítólag folyik?" 4 

A fenti idézetnek most csak annak a részével foglalkozom, hogy a teológiai hallga
tók egyharmada nem érti még a kérdésfeltevést sem. Mindez azonban nem jelenthet 
akadályt. Megnyugtatásul (vagy felizgatásul) jelezni szeretném - mint egy másik szak
ma képviselője - hogy az építészhallgatók több mint egy harmadából biztos nem lesz 
építész, sőt azt is meg lehet állapítani, hogy mindannak, ami ma Magyarországon vagy 
akár a világon épül, 80%-ának semmi köze nincs az építészethez, hanem pusztán cso
magolástechnikai termék. Mindez azonban nem ment fel bennünket azalól, hogy épí
tészetet oktassunk, és aki igényli, annak építész által tervezett házat építsünk. 

Visszatérve azonban a teológiára, igen fontosnak tartom, hogy az egyház spirituá
lis megújulása a rendkívül fontos lelkiség mellett mai teológia és filozófia oktatásával 
és a gyülekezetek számára való továbbadással történjen. Nem lehet elfogadni ma azt 
az érvelést, hogy a gyülekezeteket nem szabad terhelni ilyen bonyolult kérdésekkel, 
vagy éppen azt, hogy úgysem fogják érteni. 

Meg vagyok győződve arról, hogy az emberek sokkal többet értenek meg, mint amit fel
tételezünk róluk, s arról is, hogy a megfelelő igényesség növeli a befogadóképességet is. 

Jegyzetek 
1 Zahrnt , Heinz: Az Isten-kérdés. Református Zsinat i Iroda, Budapest, 1997. 11. o. 
2 Uo . 
3 Uo . 128. o. 
4 Uo . 252. o. 



SZEVERÉNYI JÁNOS 

Halálos konszenzus vagy hitvalló követés? 

„És kijött a halott..." Qn 11,44a) 

A vitaanyag fontos kérdéseket vet fel, szükséges ezekről gondolkodni, beszélgetni. 
Az egyház őrzi az örök és a történelmi értékeket, de minden korban meg kell hogy 

találja a kulturális kapcsolópontokat környezetével, „...e világ fiai a maguk nemében oko
sabbak, mint a világosság fiai" (Lk 16,8b) - figyelmeztet Jézus. 

Tanulni lehet, sőt kell a világtól (is) az adminisztrációt, a technika használatát, a 
munkaszervezést és minden mást, ami szolgálatunkat közvetíti, hatékonyabbá teheti; 
de ez alapvetően nem az egyház lényegéhez, küldetéséhez tartozó terület. 

Az „élő kövek" és az „evangélikus megújulás" fogalmak számomra mást és többet 
jelentenek, mint ami a tanulmány nagy részében olvasható. 

Egyházunknak elsősorban nem stratégiára van szüksége, hanem döntő módon meg
térésre, lelki megújulásra. Nincs az a professzionális tervezés, világtól átvett módszer, 
ami az egyházon segíteni tudna az Istentől jövő újjáteremtés nélkül. 

A vitaanyag spirituális hiányán egy szép preambulum sem segítene. Több kell. 
Az új stratégiát át kell hogy itassa a megtérés evangéliuma, a régi, rossz, illetve le

járt dolgok, jelenségek megnevezése és a Jézus személyén, tanításán tájékozódó ter
vezés, látás. 

A vitaanyag gyakran használja a spiritualitás kifejezést. Ennek csak abban az eset
ben van létjogosultsága, jelentősége, ha ez Isten Szendéikének intenzív munkáját je
löli életünkben. Nem meditációra, elcsendesedésre van szükségünk csupán, hanem 
prófétai, újjáteremtő igére, csodára, amely a negyednapos hullát is kihozza a sírból. 

A mai idők hasonlatosak a keresztyénség első évszázadaihoz. Eljött a hitvallás ideje. 
Sok esetben rövid távon sem tart meg a pénz, az állami támogatás, épületek, szak

maiság, szervezés, kultúrprotestantizmus, hagyomány, egyebek. 
Ami lebomlott az egyház életéről az elmúlt 150-200 évben, nagyrészt nem Istentől 

való volt. A konstantini korszak végérvényesen lejárt, annak legtöbb területével, vo
natkozásával együtt. Erezhetően rendkívül keserves ezt felismernie az egyháznak. Nem 
is akarja, hiszen döntő és nagy változásokat igényelne, és az nem más, mint a megté
rés, metanoia (= a gondolkodás teljes megfordulása) Jézus személyéhez, tanításához, 
stílusához, módszereihez. 

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." (Zsid 13,8) 
Erre azt szokták mondani, hogy a kor viszont mindig más, változik. Ezzel egyetér

tek, de a hangsúly mégiscsak Jézuson van, mert ő ma is él, az övéit vezeti, hozzá lehet 
alkalmazkodni, vagyis követni őt. 
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Az egyháznak fel kell ismernie Jézus Krisztus személyének, tanításának és művének 
specialitásait, lényegét: 
- tisztán hirdeti az igét, ami törvény és evangélium; 
- a megtérést és az Istennel való kapcsolatot helyezi a középpontba; 
- megvalósítja Isten országát a földön; 
- mozgásban van, elérhetővé teszi magát és az országot azok számára, akik maguktól 

erre nem képesek, vagyis mindenki számára (a parancs is így szól Mt 28,16-20-
ban); 

- az elhívottakat elküldi a pogányok felé; 
- tanítványi csapatmunkában fejti k i tevékenységét; 
- nem hajlandó teológiai és etikai megalkuvásra; 
- viselkedése, szavai, öltözéke természetes, normális; 
- az embert holisztikus valóságában közelíti és segíti (IThessz 5,23); 
- határozottan hirdeti a kárhozat és az üdvösség valóságát, stb... 

Ha valóban akarjuk az evangélikus megújulást, és élő kövek egyháza akarunk lenni, 
adott a megtérés tartalma is. 

A megtérésnek két lényeges fázisa van: elfordulás a rossz, működésképtelen régitől 
és odafordulás Isten (új) útjára. 

Az egyház lényege a misszió, nem pedig egyik tevékenysége a sok közül. 
Például a diakónia és az oktatás is misszió. A célja mindennek, hogy az emberek üdvös

ségre jussanak. Evangélikus templomból, szeretetotthonból és gimnáziumból is lehet 
kárhozatba jutni . Missziót csak misszionárius képes végezni. A misszionárius Szent
lélek által újjászületett és általa vezetett ember, akiben Krisztus él; benne az ő gon
dolatai, érzései és az ő cselekedetei vannak. Az egyház minden tevékenysége - lényege és 
célja szerint - evangélizálás és misszionálás. Amennyiben jövőt álmodunk egyházunknak, 
akkor spirituális, teológiai szempontból közelíthetjük csak meg a kérdést. Az egyház 
spirituális valóság. 

A vitaanyag sokszor emlegeti a misszió kifejezést, de a kifejtésben legtöbbször eltér 
a misszió bibliai lényegétől. A legtöbb javaslatot, ötletet bármely világi szervezet is 
felvethetné. Például az ifjúsági munkáról szóló fejezet - már fájó módon - akár egy po
litikai párt ifjúsági tagozatának is lehetne a programszövege. így lejáratjuk és elkop
tatjuk a misszió lényegét. 

A nyugati egyházak jelentős részének enerváltságát pont ez az egyoldalú világi szak
maiság okozta. Olyanoknak adtak felelősséget, akik nem voltak megújult életű ke
resztyének. Lehet, hogy hisznek Istenben, okos, jó szándékú emberek, de nem lángol 
a szívük Krisztusért és az emberekért, nem evangélizálnak, nem szánják oda testüket 
- és életüket - „égő és szent áldozatul" (Róm 12,1). 

Felelős vezető az egyházban csak megtért ember lehet. Az ilyen megállapításokra so
kan haragszanak. Leginkább azok, akik nem ismerik a megtérés tapasztalatát. Pedig ez 
olyan evidencia, mint az, hogy mélyvízbe csak az ugorjon, aki tud úszni, és szívműté
tet lehetőleg szívsebész végezzen. 

A megtérést mindenki maga tesztelheti saját életét vizsgálva. A megtért ember tudja, 
hogy megbocsátattak a bűnei, megszabadult a „bűntől, haláltól, ördög hatalmától", 
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örök élete van, és követi a Bárányt, bárhová is megy, vagyis evangélizál, missziónál. Ez 
lett élete értelme, tartalma és célja. 

Számtalan testület, bizottság munkájában részt vettem az elmúlt évtizedekben. Ta
pasztalatom szerint csak abból az elgondolásból, tervből, stratégiából lett valami, vagy
is valósult meg legalább részletekben, amelyben ott volt az isteni vezetés, tűz, szent
lelkes elkötelezettség. 

Megjelent egy cikkem az Evangélikus Elet 2008. május 25-ei számában, amelynek 
Megtérsz vagy meghalsz volt a címe. A megújulás biblikus, jézusi feltételeiről írtam. Né
melyeket felháborított és ellenreakcióra indított a cím és a tartalom. Sokan viszont 
örömüknek adtak kifejezést. 

Ma is úgy gondolom - sőt egyre erősebb bennem ez a felismerés -, hogy it t életről
halálról van szó. Kétségtelen, hogy félreérthető a kegyelem egyházában a „megtérsz 
vagy meghalsz" kijelentés, de ez nem törvényeskedő fenyegetés, hanem isteni szere
tetből fakadó féltés. így nem mehet tovább, ha mint só, ízünket veszítjük, megtapos
nak az emberek. Diagnózisra, terápiára van szükség, hogy legyen rehabilitáció az egy
ház számára! 

Számtalanszor szólt Isten népének a figyelmeztetés: „Tanúul hívom ma ellenetek az 
eget és a földet, hogy élőtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd hát az 
életet...!" (5Móz 30,19) „Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg 
szívetekben és lelketekben! Miért halnátok meg, Izrael háza?" (Ez 18,31) 

Különös volt, hogy cikkem megjelenése után egy héttel - miközben kőzápor hullt 
rám - egyházunk perikóparendszere szerint a kijelölt prédikációs ige Ezékiel könyvé
nek 18. fejezete volt. Több száz evangélikus szószéken olvasták fel a felrázó üzenetet, 
amelynek esszenciája: megtérsz vagy meghalsz... Jézus a siloámi tragédia kapcsán így 
szólt: „...ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el." (Lk 13,5) 

Istent és az ő ügyét nem kell féltenünk. A helyi egyházat viszont van miért felrázni, 
józanítani, erősíteni, hiszen a leépülés, fáradtság, lelki paráznaság, a világ gyűlölete 
egyre erősebben érezteti hatását közösségünkben. 

Szeretett testvérek! Krisztus egyházában nem lehet mindennek teret engedni, nem lehet min
dennek és mindenkinek egyszerre igaza. A nyugati egyházak jelentős részének és a mi egy
házunknak is az a legnagyobb gyengesége, amit a vitaanyag sajnálatosan így fogalmaz 
meg: „A különböző teológiai felfogások ne egymással összecsapva, hanem egymást 
megértve és erősítve keressék a konszenzust a vitás kérdésekben. A többség által el
fogadott és támogatott döntéseket pedig (további kritizálás helyett) vállalni kell, és 
következetesen megvalósítani." 

Ez a megközelítés nem biblikus, nem krisztusi, tehát nem az egyház javát és jövő
jét szolgálja. Ez nem Jézus, hanem a korszellem hangja, ami az egyházat fellazítja és 
romlásba segíti. Mózes, Illés, Jeremiás, Jézus, Pál, Luther, Bonhoeffer is így véleke
dett és cselekedett? Hol lennénk már azóta? A többség igazat adott nekik?! Valóban 
az volt a céljuk, hogy koruk teológiai felfogásainak, irányzatainak szintézisét hozzák 
létre? Ilyen gondolkodással megrontjuk és paráznává tesszük az egyházat, Krisztus 
mennyasszonyát. 

A mai napon, amikor írom e sorokat, az Útmutató igéi ezek: „Ne állj a rosszat akaró 



többség mellé." (2Móz 23,2) „Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 
megújulásával (megtérés), hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki 
tetsző és tökéletes." (Róm 12,2) 

Az új amerikai elnök, Barack Obama az ismert lelkészt, Rick Warrent kérte fel be
iktató, áldó imára. Köztudott, hogy a gyülekezet -és egyházépítő baptista pásztor a ho
moszexuális kérdésben a bibliai tanítást képviseli. A másik oldal felzúdulása miatt az 
elnök felkérte a homoszexualitását vállaló anglikán püspököt, Gene V. Robinsont, 
hogy egy másik helyszínen és szertartáson ő is imádkozzon. Ez az a kovász, amitől 
őrizkedni kell, ez nem más, mint kiegyezés, összemosás, halálos konszenzus. A Nyugat 
romlása és hanyatlása ebben a szellemi viselkedésben is felismerhető. 

Az amerikai anglikán egyházban is így kezdődött, ahogy a vitaanyag tanácsolja: a 
különböző teológiai felfogások béküljenek ki , jussanak konszenzusra, a többség dönt
sön, a kisebbség ne kritizáljon, sőt segítse a döntések megvalósulását is. Ha az rossz, 
akkor is? Ez nem jézusi út. 

Megtérsz vagy meghalsz című írásomban tíz pontban soroltam fel a megújuló egyházak 
karakterjegyeit. Tételeimet bővebben is kifejtettem hetilapunkban. Egyik püspökünk 
írásomra is reagálva hangsúlyozta, hogy szükség van beszélgetésre ezekről a kérdé
sekről. A cikksorozatra hivatalos helyről nem érkezett reagálás. 

Egyházunk megújulási törekvéseihez a jelen időben a fenti gondolatokkal és az em
lített tanulmánnyal járulok hozzá; de még inkább a megfogalmazott megújulási prog
ram megvalósításával. 



PÁTKAI RÓBERT 

Az egyház léte a küldetése 

Megújulás és bűnbocsánat! 
Üde sarjat hajt a kiszáradt, 
Kopár fa, gyümölcshozó ágat! 
Halál helyén élet terem. 

Előttünk jársz! Te vagy az Élet! 
A tegnap is hirdeti fényed, 
De ha mi követünk téged 
Csodát virágzik a jelen! 

(Túrmezei Erzsébet) 

A vitaanyagot úgy fogom fel, mint egy meghatározott célra szerveződött, saját belső 
szabályainak engedelmeskedő, azokat a körülményekhez képest és célszerűségük ér
dekében állandóan formáló, de tulajdonképpen célját, létjogosultságát közben soha 
szem elől nem tévesztő testület programnyilatkozatát. Rendkívül örülök, hogy ez a 
kezdeményezés, amely egymásra hatóvá és kiegészítővé próbálja tenni az egyház 
mában felismert feladatát, létrejött. Dicsérendő módon úgy, hogy két kiemelt célt je
lölt meg mint a következő évek országos evangélikus fejlesztési prioritásait: ez a két 
cél a spiritualitás és a személyi erőforrások fejlesztése. 

„A spirituális kultúra fejlesztése és elmélyítése a legerősebb szükségletnek tűnik 
jelenleg egyházunkban" - adja meg az előkészítő dolgozat a stratégiatervezet nagyon 
fontos alaphangját, és ebből kiindulóan a tevékenységi célokat (5.2.1.). A másik fon
tos alaptétel pedig a személyi erőforrások fejlesztése. A kettőt egybevetve arról van 
szó, hogy világosan kell látni az egyház Krisztus által meghatározott feladatát és kül
detése lényegét úgy, hogy az ne csak az elhívottaknak (lelkészek, fizetett alkalmazot
tak), hanem valóban egyházunk minden tagjának feladata és felelőssége is legyen. 

„Esse ecclesia est missio": az egyház léte a küldetése. Meg kell szabadulni attól a 
téves gondolattól, hogy az egyház van, mert papjai, püspökei, intézményei vannak, és 
ezután egyik tevékenységeként vállalja a missziót, annak kül- és belmissziói formájá
ban. Az egyház nincs, nem létezik önmagában, csak Krisztusban, en Christo, in actu. Ha 
ez nem így van, akkor nemcsak József Attilával történik meg, hanem minden mai ke
resővel, az egyház iránt érdeklődővel, hogy a görögkeleti egyházban (de ugyanúgy az 
evangélikus, református és római katolikus egyházban is) nem talál „Istent, csak 
papot", csak hivatalt, hivatali órát, hivatalos hangot és közönyt. 

Annak, hogy Pál apostol Krisztus testének nevezi az egyházat, van egy elemien fon
tos vetülete: a test látható valósága. A látható és láthatatlan egyház fogalmát (Augus
tinus), ellentétét vagy éppen kiegészülését könnyen megértjük, mivel a mai „valósa-
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got" látva nehezen hisszük el, hogy ez a szociológiai képződmény valóban Krisztus 
teste. Pedig valóban az. A szórna ekkléziológiai használata a láthatóságot, a történelmi 
megjelenést hangsúlyozza. „A láthatatlanság tesz tönkre bennünket" - mondotta Diet
rich Bonhoffer. Nos, az előttem lévő stratégiai tervezetnek nagy és alapvető értéke az, 
hogy láthatóvá, megoszthatóvá válásra, a közös terhek és feladatok együttes vállalására 
(Gal 6,2) igyekszik buzdítani a gyülekezetek tagjait, és tervezi az egyház egész szol
gálatát. Ez azért látszik ígéretesnek, mert az egyház Jézus Krisztus földi-történeti lét
formája. Ilyen értelemben az imitatio Christi lehetséges, sőt kívánatos. 

A krisztológia mindig theologia crucis, akkor is, ha méltóképpen hangsúlyozzuk a fel
támadás tényét. De a theologia resurrectionis is csak a kereszt teológiáján belül marad hű 
az apostoli tanításhoz, különben theologia gloriaevé válik, egyházi ideológiává. Ezt és 
egyedül ezt kell szolgálnia az egyház minden tevékenységének. Ez tölti meg tarta
lommal minden cselekedetét, ez jelöli meg létjogosultságát, vagyis ez hatalmazza fel 
arra, hogy saját anyagi és szervezeti fennmaradását célzó lépéseket tegyen. Csak ebből 
kiindulva tudok hozzászólni a vitára bocsátott anyaghoz. Teszem ezt tematikus for
mában, tehát nem szükségszerűen az alapanyag vonalvezetésében. 

A szinergia stratégiai, sőt „taktikai" szükségéhez nem fér kétség. Minden szervezet, 
vállalat, hadsereg működéséhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy valamennyi ágá
nak valamennyi lépése átgondoltan segítse az összes többi ág tevékenységét. 

Ami a jövőképet illeti, annak kialakítása a mindennapi, empirikus tapasztalat síkján 
esetleges. Nem kell fatalistának lenni, nem kell a „lesz, ami lesz" lusta álláspontjára 
helyezkedni ahhoz, hogy belássuk: a jövőt nem mi alakítjuk, legelőrelátóbb terveink, 
legreálisabbnak tetsző elvárásaink is meghiúsulhatnak önmagukban. Ki épített volna 
negyed századdal ezelőtt a szovjet birodalom összeomlására, hányan sejtették öt évvel 
ezelőtt a nemzetközi monetáris rendszerben beállott katasztrofális földcsuszamlást, 
kinek jutott eszébe egy emberöltővel ezelőtt, hogy a Föld klímája még gyermekeink, 
unokáink életében gyökeresen és megfordíthatatlanul megváltozhat, s hogy ennek oka 
(legalábbis a mai szakemberek többségének véleménye szerint) az az emberi tevé
kenység lehet, amelytől azt vártuk, hogy százmilliók életét fogja könnyebbé, szebbé 
vagy éppenséggel lehetővé tenni? 

Vagy benne volt-e a magyar politikai, társadalmi jövőképben az, amit Hankiss Ele
mér, a stratégiai tervezet véleményezésére ugyancsak felkért szociológus országanalí
zise érint? A tíz éve megjelent Egy ország arca című dolgozatára gondolok, amelyben 
arról ír, hogy Magyarországnak nincs karaktere. Nem tudjuk felhívni a figyelmet, elad
ni magunkat a világnak. Azóta felkerültünk a világ térképére, mint egy olyan ország, 
amely eltékozolta lehetőségeit az elmúlt években. Magyarország a '90-es évek elején 
dinamikus fiatal demokrácia képét sugározta a világba. Ma egy meggyötört, zavaros 
arcot lát az, aki ránk tekint; ránk, egy válságból válságba bukdácsoló, vesztes országra. 

2009. január 5-én megjelent egy Hankiss Elemérrel készült interjú a Hírszerzőben. 
Az értékkutató szociológus az igazságosságról nyilatkozva kifejtette, hogy a magyar 
társadalomnak fel kell ébrednie, az önszervezendő társadalomnak kell megszületnie 
Magyarországon. A magyarországi politikai osztálynak, a közéleti értelmiségnek meg 
kell teremtenie egyfajta reformkori szellemet. 

... h*JF ±J . 



Nem kis veszéllyel jár az a magabiztos vállalás, hogy „a lelki kérdéseken túl abban 
is útmutatást adjunk, milyennek szeretnénk látni a jövő egyházát" - hacsak nem arra 
szorítkozik ez az igyekezet, hogy a körülmények sokszor tőlünk, akaratunktól, terve
inktől független változásaihoz érzékenyen alkalmazkodva formálja önszervező evan
gélikus egyházát, ezáltal mintegy példaként, tehát nem pátoszos tekintélyként legyen 
segítségére az önmagát kereső magyar társadalomnak. 

Ezen a helyen talán helyénvaló idézni (mintegy összefoglalásul) Vájta Vilmos pro
fesszor e tárgyban kifejtett frappáns véleményét. „A felnőtt, öntudatos Krisztus-hívők 
karizmatikus szolgálatának sokfélesége fogja a jövő egyházát hordozni s megmutatni 
a Krisztus-forrásban a jövő egyházának egységét. A tekintélyegyház típusa helyébe a 
mai társadalomban egy új típusú egyházegység fog lépni, amely nagymértékben az ős
egyház forrásából fakadó közösségi életnek a megújulását fogja jelenteni. A »tömeg-
társadalom«-ként ismert mai társadalomban az emberek az embertársat keresik, a fe
lebarátot a bürokratikus gépezet helyett (ugyan hány lelkészi hivatal esik ebbe a ka
tegóriába?), a személyes közösség megtapasztalását. Ma szociális jelenség a kis cso
portok kialakulása. Aki még mindig a régi népegyház tömegmozgalmainak álmában 
ringatja magát, az valószínűleg kétségbeejtőnek tartja az egyház kis csoportokra való 
»felbomlását«. A forrásból élő hívő emberek azonban ezekben a változásokban is meg 
fogják találni a megújulás lehetőségét. Öntudatos, érett, felnőtt hitéletnek olyan egy
házi struktúrákra van szüksége, melyekben a sokféle karizma kibontakozhat. Csak ez 
tudja az egyház egységét a jövőben biztosítani. Elszigetelt, magukra maradt kegyelmi 
ajándékok szakadáshoz vezetnek. Helyette az egyház egyetemessége a sokféle kegyelmi 
ajándékok egybefonódását követeli."1 

Az iménti egyházi jövőkép, de a mindennapi élet tapasztalata is világossá teszi, hogy 
a zavartalan népegyházi helyzet nemcsak idejétmúlt, de egyszerűen ma már nem létezik. 
A nyugat-európai evangélikus többségű országokban is (Skandinávia, balti államok, 
Németország) átalakulóban van. Hazánkban a negyvenéves szovjet típusú diktatórikus 
rendszer tett pontot a népegyházi struktúrára. 

A „népegyház" fogalmát abban az értelemben használom, amely szerint a „keresz
ténységnek" és az államnak, a népnek a komplikációmentes azonosulását jelenti. Az 
állam olyan hivatalos, segítő szerepet vállalt (mint például az egyházi adó behajtása, 
egyházi törvényszékek ítéletének foganatosítása), amely az emberek számára nyilván
valóvá tette állampolgár mivoltuk és a kereszténység szoros kapcsolatát. A családok 
„kereszténysége" ugyanolyan természetességgel hozzátartozott az élethez, mint a him
lőoltás. Nem volt probléma, hogy valakit megkereszteljenek, hitoktatásban részesít
senek, egyháztagnak tekintsenek. A I I . világháború végéig népegyházi helyzetünket 
meglehetősen természetesnek fogtuk fel. Tudom, hogy voltak áldott kivételt képező 
lelkészek, de az a lelkésztípus, amely az akkori évtizedek átlagának számított, nem volt 
„lélekmentő". Nem annyira emberek hitbeli megnyerésére igyekezett, hanem a gyü
lekezeti és egyházi gépezet fennakadás nélküli folytatására. A gyülekezeti munka el
képzelhető volt anélkül is, hogy embereket meg kellett volna nyerni Jézus Krisztusnak. 

Ez veti fel számomra a lelkészképzés minőségének kérdését. Nemcsak csodálkozom, de 
megdöbbentőnek tartom, hogy erről az alapdokumentum nem tesz említést. Szó van 



arról, hogy „jól képzett, motivált emberek húzzák az egyház szekerét" (5.3.). arról, 
hogy fontos a „lelkészek munka- és életminőségének javítása" (6.1.3.), hogy „vonzó 
legyen a gyülekezeti élet" (6.1.1.). De arról mintha nem lenne elképzelés, hogy mit vár 
el a Magyarországi Evangélikus Egyház a hittudományi egyetemtől ebben a kérdés
ben. Elvégre a végzett teológiai hallgatók mint gyülekezeti lelkészek, ifjúsággal fog
lalkozó hitoktatók kulcsemberei voltak és lesznek az egyházi életnek. A tervezett egy
házi megújulás első számú végrehajtói aprimus inter pares értelmében a gyülekezet és 
az egész egyház nevében tanításra, a szentségek kiszolgáltatására, a misszionálásra, v i -
gasztalásra elhívott személyek. 

Azt a rontást, amelyet főleg 1956 után a felszított állami irányítás és a meghajló, en
gedelmes egyházi végrehajtás eredményezett, még máig sem heverte ki a Magyaror
szági Evangélikus Egyház. Többek között azt, hogy 1958-ban az Evangélikus Teológiai 
Akadémia négy tudós professzorát, Ferdinánd Istvánt, Karner Károlyt, Sólyom Jenőt 
és Wiczián Dezsőt eltávolították a teológiáról. Az „eredmény" nemcsak az volt, hogy 
teljesen irányítottá, egysíkúvá vált a lelkészképzés, hanem az is, hogy a helyükön ma
radt professzorok és az újonnan kinevezettek „megértették az idők jeleit", vagy pedig 
az „ahogy lehet" Reményik által megfogalmazott magatartást próbálták követni. 

Ebben a mostani átmeneti helyzetben, amelyben a határvonalak már nem olyan zár
tak és egyértelműek, nagy segítségül lehet az a fiatal lelkész, aki sémák helyett új ösz-
szefüggéseket lát és láttat meg. Nem a modernkedés, hanem az autentikusan megélt 
hitvalló keresztény papi élet nevében. A jövendő jó papjai azok lesznek, akik mernek 
a mának a papjai lenni. Olyanok, akik széleskörű teológiai ismeretekkel felvértezve a 
mai kor társadalmának és kultúrájának kompetens gondolkodói. Akik érzékenyen re
agálnak a tudat változásainak jó irányára. Olyanok, akik gondolkodásának inspirálói 
nemcsak teológusok és nemcsak a keresztény tradíció, hanem írók, költők, politiku
sok, egyszóval a társadalom analitikusai. Ilyesmiről mondta filozófiai és vallástörténeti 
professzorom, Ferdinánd István: „Nem szabad, hogy az evangélikus lelkész korának 
szellemi szegénylegénye legyen." 

Mindehhez csak egy rövid megjegyzés, óhaj, reménység: el tud-e jutni az egyház ve
zetősége és a teológiai fakultás tanári kara oda, hogy ne kelljen tudós evangélikus te
ológusoknak, professzoroknak református vagy katolikus egyetemeken tanítaniuk, 
mivel nincs helyük saját egyházuk lelkészképző intézetében? 

Az ißusagi munka és az oktatás (6.2. és 6.3.) tekintetében nincs más észrevételem, 
mint az, hogy logikus és rendkívül fontos szervezeti elgondolások gyűjteménye. V i 
szont csalódottan hiányolom az utalást a szexuálerkölcsi nevelésre. Talán Magyarorszá
gon egészségesebb a helyzet ezen a téren, mint Angliában, ahol én élek, de úgy érzem, 
hogy nem reakciós, ókonzervatív magatartás az, ha azzal az igénnyel lépünk fel, hogy 
az egyház (minden egyház) fejtse ki bátran az álláspontját ebben a kérdésben. Nem 
szükséges Pál apostol szigorával fellépni, nem szükséges a krisztusi megbocsátást fi
gyelmen kívül hagyni (habár az „eredj, és ne vétkezz többet" nem egyenlő azzal, hogy 
„csinálj, amit akarsz, csak ne ess teherbe, és ne légy beteg") ahhoz, hogy megértessük 
a fiatalokkal, hogy a nemi közösülés nem azonos az evéssel, ivással és egyéb szükség
letek kielégítésével, hogy a nemek közötti fizikai kapcsolat nem a szórakozás vagy a 



mindennapi társadalmi élet egy formája a sok közül. A kapcsolat fizikai következmé
nyeinek elhárítása (a fogamzásgátlás, a művi vetélés, a nemi betegségek megelőzése 
vagy gyógyítása) maradandó heget hagyhat életükön. Eszembe jut G. K. Chesterton, 
az angol katolikus író és esszéista, aki azt írja, hogy megőrizheti valaki a tisztaságát 
úgy, hogy a Szent Szűzre gondol és úgy is, hogy a szifiliszre gondol, de a kettő közt 
nagy a különbség. Továbbá, hogy bizonyos idő elteltére van szükség a gyermek kihor
dásához szükséges fizikai érettség és a gyermek felneveléséhez szükséges szellemi 
érettség között. Statisztikai tény, hogy a gyermekekkel szembeni, olykor gyilkos bruta
litás leggyakoribb oka, hogy az anya partnere nem a gyermek apja, és hogy a gyermeket 
egyedül nevelő anya, kivált ha nagyon fiatal, gyakran elhanyagolja a gyermeket, csak
nem minden esetben aláássa saját fejlődését, és többnyire nyűg a társadalom nyakán. 
A vitaanyagban felsorolt fizikai és intézményes lehetőségek mind alkalmat nyújtanak 
arra, hogy az egyház ezen a területen is érvényesítse nevelő befolyását fiatal tagjaira. 

A Munkamódszer cím alatti munkamegosztás (mert, ha helyesen fogom fel, alapjában 
erről van szó) alaposnak, jól átgondoltnak látszik. Miután azonban mindnyájan em
berek vagyunk, és minden súlyos bűn mellett még sokféle kevésbé jelentékeny, mégis 
ártalmas gondolkozásbeli szokásokat, rigolyákat hordozunk, és örökké hajlamosak va
gyunk saját fontosságuk túlértékelésére, egykori és jó néhány éven át tartó munkám 
tapasztalatából szólva azt kell mondanom: mindenki hajlamos arra, hogy a munka
megosztás alapján neki jutó szerep fontosságát eltúlozza, egy nagy szervezeten belül 
kis „birodalmakat" építsen, s ezek érdekeit akár önkéntelenül is végső soron elébe he
lyezze az egész stratégia érdekeinek. Zenei hasonlattal élve, a rézfúvósok csupa jó 
szándéktól hajtva túlbömbölhetik a vonósok lágyabb zenéjét, még ha azok viszik is a 
főmotívumot. Karmesterre van szükség, olyan spirituális, de egyben világi, materiális 
döntésekre is jogosult személyre vagy szűk körű csoportra, amelynek tekintélyéhez 
nem fér kétség. Ezt a tekintélyt természetesen csakis az egyháznak a fentiekben meg
fogalmazott, minden mást önmagának alárendelő feladatának az állandó szem előtt 
tartása szentesítheti. 

1 Vájta Vi lmos: Amíg időnk van. Válogatott írások. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Budapest, 

Jegyzet 

1998. 



BALLÁ BÁLINT 

Misszió és ökumené - határon innen és túl 

Ami részemről az érdembeli hozzászólást - nem véleményezést - illeti, sajnos nem 
tudok olyan szinten állást foglalni, amilyet a szerkesztők elvárnak, és amilyet a javas
lat megérdemel. Miután életemnek hosszabbik részét Nyugaton töltöttem, sőt haza
menetelemnek igen sokáig politikai korlátai voltak, csak látogatóként ismerem hazá
mat. Ezért a tervezetnek csak néhány pontjához - talán helyesebben: főgondolatához 
- lehet vállalható mondanivalóm. 

A tervezet egészét egyetértéssel, sőt bámulattal olvastam. Elhárítom az „aki sokat 
markol..." mondást, mert szerintem igenis minél többet kell akarni, hogy abból sok 
megvalósuljon. Adjon az Úristen erőt, hogy ez a sokrétű, sok irányba kitekintő stra
tégiatervezet valóra váljék. 

Magam az első pontban csupán a tervezetnek néhány részét tudom még nyomaté
kosabbá tenni, utána pedig néhány saját gondolatomat vázolom. 

A tervezet részei, amelyekhez megjegyzéseimet fűzöm, a következők (nem a pon
tos lelőhelyet, hanem a gondolatot megnevezve): 

Misszió. Nemcsak az evangélikus lakosság sűrűségéből kiindulva kellene „misszio-
nálni", hanem ki kell terjeszteni azt mindenkire, aki elérhető, hiszen az országnak 
majdnem fele (lásd 4.1.1.) nem keresztény. 

Ökumené. Ez talán még nehezebb. Nem a belső protestáns ökumenére gondolok, 
hanem a katolikusra, és ha lehet, azon túl. Kezdeményezni kell és kitartóan folytatni, 
ellenszélben is. És alsóbb szinten, ha fönt mást is mondanak. Máskülönben a kívül 
maradni akarók arra hivatkoznak: „Ezek keresztények? Hiszen még egymással sem 
tudnak megférni." 

Önkéntes alapok. Jó ezt a tervezetben megtalálni. Tudom, hogy ezt Magyarországon 
sokkal nehezebb bevezetni és megvalósítani, mint egy nyugati jóléti társadalomban. De 
a kereszténység hiteles éléséhez az ingyen szolgálat is hozzátartozik. Nyilvánossá kel
lene tenni azokat a munkaköreinket, amelyeknél elsőbbsége van az önkéntességnek. 
Erkölcsileg jutalmazni kellene (de nem a kommunistákéhoz hasonló módon) azokat, 
akik példát mutatnak ebben. 

Oktatás. I t t azután igazán nincsen semmi hozzátennivaló a tervezethez. Legfeljebb 
a gyakorlatban tesz jót annak büszke, önérzetes kihangsúlyozása, hogy a múltban mi
lyen óriási eredményeket ért el az evangélikus oktatás-nevelés, nem utolsósorban az 
evangélikusok alacsony számaránya (azaz a „más vallásúak" többsége), azaz a misszió 
miatt. 



I hozzászólások teológiai szemszögből 

V . — - - — 1 ' — — — 
Külmagyar misszió 

A stratégiatervezet - voltaképpen érthetően - a mai Magyarországra korlátozódik, 
misszió alatt is a magyarországi tevékenységet érti. Lehetne még egy - kétségtelenül 
igen nagy - lépéssel továbbmenni. A tervezet már amúgy is „sokat markol", érdemes 
volna - talán egy következő szakaszban - még egyet ugrani. 

Ennek a missziós munkának kettős célpontja lehetne: 1. az 1920 óta az országha
táron kívül eső Kárpát-medencei régiók magyarsága, és 2. főleg a nyugat-európai és 
észak-amerikai magyar közösségek. Ezek egyre nagyobb nehézségekkel küzdenek, 
egyre növekvő nyomás alatt állnak, hogy keresztények is meg magyarok is maradjanak. 
Tekintsünk most el attól, hogy a gondok mindkét csoport tagjai számára mások és 
mások lehetnek. 

A magyar állam és annak politikai szervei nem alkalmasak e feladatra. A politikai 
síkon való misszionálás - a revíziós politikától a fegyveres harcon keresztül a népsza
vazásig - kudarcra van ítélve, különben is csak a belső magyar osztályharc exportját je
lentené. 

Annál alkalmasabbak egy ilyen „külmagyar", „összmagyar" misszióra az egyházak. 
Ervek: 1. A Kárpátokon belül általában életképesen, bár nehéz helyzetben működő 
magyar egyházi közösségek működnek. Van ökumenikus élet is. 2. Már eddig is egy
házi jellegű gyülekezetek a gócpontjai az életben lévő magyar közösségeknek, vannak 
többé-kevésbé rendszeres istentiszteletek, vannak állandó (vagy improvizatíven szol
gáló) lelkészek, az ökumené a protestantizmuson belül magától értetődő, de vannak 
informális alapon katolikus vonatkozásai is. Van magyar folyóirat, vannak magyar szer
vezetek, intézetek, könyvtárak. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház szerintem különösen alkalmas ilyesfajta misz-
szióra. Lutherre hivatkozó küldetéstudata van (kell, hogy legyen), ugyanakkor ma
gyarországi híveinek kis létszáma szinte minden tevékenységét eleve missziós jelleg
gel ruházza fel. Egy ilyen külmagyar misszió minden különösebb erőfeszítés nélkül is 
a következőkre támaszkodhatna: teológiai hallgatók, lelkészek, laikus prédikátorok 
kiküldetése (a kinti gyülekezet szervezésére is), ösztöndíjas cserék, gyülekezeti cse
relátogatások, püspöki vizitáció, egyházi tanácskozások a helyszínen. 



GÉMES ISTVÁN 

Vélemény a határon túlról 

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a bizottság az én véleményemet is kikéri az Élő 
kövek egyháza című vitairatról. Külön említést érdemel, hogy a bizottság nálam is fel
tételezi, hogy „az olvasó ugyanabban az egyházban él, mint a stratégia előkészítői" 
(1.2.). Idestova 53 éve tartó fizikai távollétem alatt lelkileg soha nem szakadtam el a 
Magyarországi Evangélikus Egyháztól, s akkor is a féltés hajtott, amikor kritizáltam. 
Ezért nem vártam el soha, hogy ez az egyház engem visszafogadjon. Máig - remélem, 
sokakkal együtt - imádkozom ennek az egyháznak az előmeneteléért és még jobb mun
kavégzéséért. 

Magához a dokumentumhoz megjegyzéseim és kérdéseim vannak. 
Megjegyzéseim a következők: 
Igen jónak tartom a példás szakszerűséggel megfogalmazott szöveget. Németor

szágban élve úgy vélem, meghaladja vagy legalábbis eléri a németek precizitását. Külön 
érdemnek tekintem, hogy modern (szociológiai, pszichológiai, gazdaságtudományok 
területéről vett) kifejezésekkel rögzít, illetve nevez meg tényállásokat és mutat fel 
problémamezőket, így is érzékeltetve, hogy nem csupán egyházi „insidereket" kíván 
megszólítani. 

A hat témacsoport igen sok jó elképzelést és ötletet tartalmaz. Mint egykori konfe
renciai előadó, még mindig hálával gondolok Fótra, Répcelakra vagy Gyenesdiásra. 
Ezért csillant föl a szemem egy „Elcsendesedés Háza" vagy egy központi (biztos, hogy 
budapesti kell legyen?) ifjúsági ház ötletének olvasásakor. 

A 6.1.3. ponthoz: Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy öt évnél huzamo
sabban soha nem kellett megszakítás nélkül szolgálnom. Egy-egy szemeszternyi fize
tett szabadságot élvezhettem öt alkalommal négy különböző kiváló egyetemen. Soha 
nem lenne szabad ezeket a feltöltődési alkalmakat megvonni a lelkészektől, már a bum-
out fenyegetésének réme előtt! Sőt kötelezővé (?) kellene tenni - éppen a jobb mun
kavégzés érdekében! 

A javaslatok legfontosabbjának tartom a felnőttképzést, annak minden variánsával. Le
gyen ennek szerves része a gyülekezet igehirdetésbe való bevonása is. A felnőttképzést 
össze kell hangolni az összes egyházi oktatóintézettel. 

Kérdéseim is vannak: 
Tényleg csak a jól képzett emberek húzzák az egyház szekerét? Nem rejtőzik emö-

gött valami hamis intellektuális gőg, amelyet nehezen fognak megérteni éppen a leg-



hűségesebbek, akik csupán szeretik az egyházukat, és azzal azonosulnak? Éppen az ő 
ragaszkodásukról mondanánk le önként? 

Az őskereszténység valószínűleg „házi gyülekezetekből" állt. Nem kellene még erő
teljesebben feleleveníteni és hasznosítani ezt az ősi kincset az egyre jobban széteső és 
szekularizálódó világban, amelyre nem utolsósorban az intézményekkel szembeni bi
zalmatlanság a jellemző? De a házi gyülekezetek se akarjanak „utat nyitni az Isten 
Lelke számára", hanem inkább fogadják be azt hálával. 

Mi t jelent az „evangélikus életmódprogram"? Ugye i t t nem kell sablonizálásra gon
dolni? Visszaemlékezem kezdő teológus koromra, amikor masszívan fellépő évfo
lyamtársakkal találkoztam, akik szerint csak egyfajta módon lehet megélni a keresz
tény hitünket. Már akkor is viszolyogtam az ilyen szűkkeblűségtől - gondolva az új-
testamentumi charismata csodálatosan sokrétű koszorújára. 

Egyházunkban mindig is átlagon felüli volt a gondolkodó, alkotó, kezdeményezni 
tudó emberek aránya. Mi t teszünk a „világi elem" vezetésben, irányításban, program
tervezésben, felelősségvállalásban való nagyobb részesedéséért? 

Fájdalom, hogy ebben a tervezetben sincs szó rólunk, a határokon kívül élőkről (bár 
évek óta reméljük, hogy egyszer lesz). Van-e például olyan terv a lelkészképzésben, 
amely gondolna olyanok felkészítésére, akik esetleg külföldi szolgálatot is vállalnának 
(nem turistákra vagy külföldi ösztöndíjat élvezőkre gondolunk)? Van-e terv külföldi 
gyülekezeteink, lelkészeinknek az egyház életébe való szervezettebb bekapcsolására? 
Van-e terv a Maeken kívül (amelynek főfeladatát még mindig nem látjuk!), amely ha
tásosabban tudná együttműködésünket gyümölcsözőbbé tenni? 

Ismerve a német egyházak szinte áttekinthetetlen számú stratégiairatait és a gyüleke
zetek valódi állapotát, attól tartok, hogy e stratégiaterv sikere elé is csak mérsékelt re
ménységgel szabad tekintenünk. Biztosan nem ennek tökéletes sikerültében és vég
rehajtásában van az egyház jövőjének biztosítéka. 



ISÓ DOROTTYA 

Az igehirdetés megújulása 

Úgy látom, akár a stratégiakészítő bizottság tagjai, akár a véleményezésre felkért test
vérek névsorát nézem, hogy egyházunk közösségének különböző rétegeit képviselik, 
különböző szolgálatokban állnak egyházunk tagjai sorában. 

Ennek alapján úgy gondolom, hogy akkor tudok leginkább javára lenni a stratégia 
kidolgozásának és egyházunk megújulásának, ha mint gyülekezeti lelkész foglalom 
össze véleményemet a megküldött anyaggal és egyházunk megújulásával kapcsolat
ban. Remélem, hogy gondolataimmal sikerül hozzájárulnom a vitaanyagban említett 
csapatmunkához. 

1. A szél valóban ott fúj, ahol akar, a Szentlélek akkor és ott végzi el munkáját, ahol 
és amikor ő akarja. De ez nem jelenti azt, hogy ha a szél nem fúj, akkor nekünk nincs 
tennivalónk. Urunk a tanítvánnyá tevés szépséges küldetését bízta ránk, az evangélium 
mindennél értékesebb kincsét adta oda nekünk, hogy alkalmas és alkalmatlan, akár 
szélcsendes időben is vigyük az emberek felé, hirdessük azt, és tanúskodjunk Krisz
tusról, valljuk meg hitünket napról napra. 

Pál apostol így fogalmazza meg küldetésünknek ezt az elkötelezését: „ Úgy tekintsen 
minket minden ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól 
elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon." ( lKor 4,1-2) Ezt a hű
séget Urunk számon is kéri rajtunk, amikor ítélőszéke elé kell állnunk! 

Ezért kell egyházunk jövőjéről gondolkodni, mert Urunk ránk bízta a leleményes
ség, a kreativitás, a szorgalom stb. kegyelmi ajándékait, hogy azokat alkalmazva, fel
használva hűséges sáfárok lehessünk és maradjunk. 

Hogy ez nem szünergizmus, az teljesen magától értetődő, hiszen mi csak hirdetői 
vagyunk az evangéliumnak, de az üdvösséget Jézus Krisztus kereszthalála szerzi meg. 
Ennek az örömhírnek azonban mindenkihez el kell jutnia, hogy ne legyen kilátástalan, 
elkeseredett, életét értelmetlennek és végesnek látó és valló ember. 

2. Ha viszont a Szentlélek működésbe kezd, akkor munkáját az ige hirdetésén és a 
szentségek kiszolgáltatásán keresztül végzi. Ezért fontos egyházunkban - ahogyan a 
stratégia szövege is mondja: kiemelten fontos - Isten igéjének hirdetése. Ehhez azon
ban feltétlenül hozzá kell tenni, hogy kiemelten fontos Isten igéjének tisztán való hir
detése, hiszen evangélikus hitvallásunk nyomán valljuk, hogy ,,[a]z egyház a szentek 



gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják és a szentségeket helyesen 
szolgáltatják k i " (CA VII . ) . 

Ezért nélkülözhetetlennek tartom a jövő egyházának léte szempontjából, hogy az igehirdetés 
tartalmilag megújuljon. Szükséges lenne tehát a lelkészi kar továbbképzése az igehirde
tés tisztasága érdekében. S hogy ez megtörténhessen, szükség van egyházunkban a 
lutheri örökség mai feldolgozására, a lutheri teológiai gondolkodás megerősödésére. 

3. Úgy gondolom, hogy ezzel együtt az igehirdetői szolgálat megerősítésére is szükség 
van gyülekezeteinkben. Az ősgyülekezet példájára tudok hivatkozni: amikor az apos
tolok megnövekedett feladataik miatt észrevették, hogy kevesebb időt fordítanak Isten 
igéjére - fogalmazhatom így is: az igehirdetésre való készülésre - , akkor így szóltak a 
gyülekezet tagjaihoz: „Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asz
taloknál. Hanem válasszatok ki magatok közül, atyámfiai, hét férfit... mi pedig megmaradunk 
az imádkozás és az ige szolgálata mellett." (ApCsel 6,2-4) 

Ez azt jelenti, hogy az apostolok és az ősgyülekezet tagjai egyetértettek abban, hogy 
a gyülekezet életében az ige szolgálatának van prioritása, s azt az arra elhívott testvé
reknek kell végezniük. Szükséges, hogy a jövő evangélikus egyházában az igehirdetés 
szolgálatának legyen prioritása, lelkész és gyülekezet egyetértsen abban, hogy a lelkész 
dolga az igehirdetés, s a gyülekezeti tagok az egyéb intézni- és tennivalókat levegyék 
lelkészük válláról. 

4. Az Isten igéjének tisztán való hirdetése, az igehirdetés prioritása a gyülekezeti szolgá
latok között és a lutheri örökség mai feldolgozása az útja az evangélikus identitás fejlő
désének is. Gyülekezeteink tagjait, akik ma jórészt csak negatívan tudják megfogalmaz
ni identitásukat („azért vagyok evangélikus, mert nem vagyok katolikus"), kitartóan 
és türelemmel kell tanítani evangélikus sajátosságainkra, legyen az hitvallási, l i turgi-
kai vagy akár lelkiségi sajátosság. Ehhez nagy szükség van Luther legfontosabb írása
inak (Nagy káté, Schmalkaldeni cikkek, Kis káté, A keresztyén ember szabadsága stb.) olcsó 
kiadására - amelyre egyébként a Luther Szövetség és a Luther Kiadó készül - és arra, 
hogy bibliaórákon, gyülekezeti, egyházmegyei, egyházkerületi alkalmakon foglalkoz
zanak ezekkel az iratokkal. Milyen nagyszerű lenne, ha Luther-reneszánsz kezdődne 
egyházunkban, és sok gyülekezetünkben Luther-olvasókörök jönnének létre, vagy a 
Luther Szövetség helyi csoportjai alakulnának! 

5. A lutheri gondolkodás megerősödése az ökumené számára is fontos. Hiszen a keresz
tyénség nagy családját akkor tudjuk az evangélikus „színnel" gazdagítani, ha ismerjük, 
tudjuk és valljuk evangélikus hitvallásainkat, ragaszkodunk evangélikusságunkhoz, 
meg tudjuk fogalmazni sajátosságainkat, és képviselni tudjuk azokat a különböző fe
lekezetekkel való kapcsolatainkban. Nemcsak iskoláinkban, szeretetintézményeink
ben és gyűjteményeinkben fontos ez - ahogyan a stratégiaterv írja -, hanem elsősorban 
gyülekezeteinkben, ahol együtt élnek vegyes házasságban a felekezetek, ahol a telepü
lésen belül nap mint nap találkoznak egymással a különböző felekezetű emberek, ahol 
esküvők, keresztelők, temetések alkalmával mindig ökumenikus gyülekezet van jelen, 



és ahol nagy kárt okozhat, ha a felekezetek lelkészei között nincs ökumenikus kapcso
lat. Azt sem feledhetjük, hogy a három történelmi felekezet közül éppen mi, evangé
likusok hagyjuk el legkönnyebben egyházunkat, engedjük gyermekeinket más feleke
zetekbe éppen arra hivatkozva, hogy mennyire ökumenikusak vagyunk. Holott való
színűleg egyszerűen csak elszíntelenedtünk, szürkévé váltunk! 

6. Egyházunk jövője érdekében tett erőfeszítéseink, úgy vélem, szükségessé teszik azt, 
hogy néhány fogalom értelmét átgondoljuk, tisztázzuk: vajon úgy akarjuk-e érteni azo
kat, ahogyan ma értjük; vajon jó-e, hasznos-e egyházunknak, ha úgy értjük. Gondolok 
i t t a keresztyén szó használatára, amelyet egyházunkban is gyakran csak szociológiai 
értelemben használunk, azaz azokat az embereket értjük rajta, akik a keresztyén kul
túrkörben szocializálódtak, akiket valamely keresztyén templomban kereszteltek. 
Pedig a szó eredeti értelmében Krisztus-követőt jelent, vagyis azt az embert, aki hit
valló életet él. Nem inkább az volna hasznára egyházunk népének, s azoknak is, akik 
csak szociológiai értelemben keresztyének, ha tudatosítanánk a szó eredeti jelentését? 

Ugyanígy rendkívül fontos lenne átgondolni, mit értünk egyházunkban a demokrá
cia kifejezésen. Ahogyan ma értjük és alkalmazzuk egyházunkban ezt a szót, annyit 
jelent, hogy ki-ki saját érdekei mentén hoz döntést. A szó eredeti jelentésében viszont 
a nép, a démosz uralmát jelenti. Teológiai értelemben azonban mindkét megoldás tart
hatatlan! Az egyház Ura Jézus Krisztus és nem a nép, jelen esetben az egyház népe. 
Döntéseink éppen ezért nem születhetnek szabadon, és főleg nem érdekeink mentén 
a jövő egyházában, hanem egyes-egyedül úgy, hogy valamennyien, lelkészek és nem 
lelkészek Krisztusra figyelünk, és igéjéhez kötött lelkiismerettel hozunk az ügy érde
kében (és nem saját érdekünkben) döntéseket. Ha ez megvalósul, akkor pedig valójá
ban ez már nem demokrácia, hanem teokrácia, vagy talán így is mondhatjuk: krisz-
tokrácia. 

7. Valóban elengedhetetlenül fontos egyházunkban a személyi kérdések átgondolása is. 
Még ha Krisztus előtt mindannyian egyformán bűnösökként és bűnbocsánatra szoru
lókként állunk, még ha lelkészként mindannyian ugyanarra a szolgálatra kaptunk meg
bízást, és lelkészi jellegünkben egyenlők vagyunk, képességeink és felkészültségünk 
nem egyforma. Bizonyos, hogy mindenki alkalmas valamire. De mindenkinek azon a 
helyen kell állnia egyházunkban, amelyre alkalmas, amelyben be tudja tölteni külde
tését. Hasonlítható ez a gyermekek kedvelt kirakós játékához. Minden kis darabnak 
van saját helye, s ha azt megtaláljuk, összeáll a kép. De ha rossz helyre tesszük, ott fe
szül, feszíti környezetét, s elfoglalja az odaillő darab helyét. Ezért mindenképpen fel 
kell számolni egyházunkban a még létező kontraszelekciót és az ennek nyomán létre
jövő klikkeket és a klikkezés módszerét. Keressük meg az adott helyre odaillő, alkal
mas testvért, és csak ez az egyetlen szempont vezessen bennünket személyi döntése
inkben! Úgy gondolom, éppen ezért fontos lenne, hogy választásainkhoz szűrőket épít
sünk be, különösen az olyan feladatokra, szolgálatra, tisztségre való választásnál, amely 
óemberünket a hatalom mámorával szédítheti meg. 

Alkalmas ember az odaillő helyre - ez segítené a lelkészek, és gondolom, a nem lel-



készek testvéri közösségének kialakulását is, amely ismételten rendkívül fontos egy
házunk jövője számára. 

Álmodom egy olyan lelkészi közösségről, amelyben színvonalas teológiai viták foly
nak, amelyben mindenki hozzáfér az információkhoz, amelyben a testvérek odafi
gyelnek egymásra, hordozzák egymás gondját, baját, bűneit, ahol testvéri módon han
gozhat intés, de biztatás is, és a segítségnyújtásra mindig mindenki készen áll. 

8. Stratégiatervünk kiemelten kezeli az ifjúsági munkát is. Kérem, gondoljuk át ebben 
az összefüggésben a konfirmáció kérdését is a gyülekezetekből való kikonfirmálás 
szempontjából. Konfirmáló gyermekeink és szüleik úgy tekintenek a konfirmációra, 
mint egy iskola elvégzésére. Befejezték az általános iskolát, bizonyítványt kaptak, el
hagyják az intézményt. A konfirmációval elvégzettnek tekintik az egyházat. Oly mér
tékben elterjedt ez a gondolkodás, hogy egyelőre minden ellene irányuló küzdelem 
kudarcot vall. Kell-e egyáltalán a konfirmáció? Nem volna-e jobb valami más formát 
kialakítani? Nem lehetne-e egy másik életkorba áttenni? És végül: nem lehetne-e az 
első úrvacsoravételtől különválasztani? Lehet, hogy már ezzel sokat javulna a fiatalok 
gyülekezetben maradásának esélye! 

Pál apostol mondja: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgól
kodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az 
Úrban." ( lKor 15,58) Ezzel az igével kérem Isten áldását az egyházunk jövőjéért való 
fáradozásra és a fáradozókra, a stratégia készítőire és mindenkire, aki tervezi, álmodja, 
akarja a megújult evangélikus egyházat Magyarországon! 

ZQ 



FABINY TIBOR 

A felnőttképzés jelenlegi és lehetséges 
formái egyházunkban 1 

Az Elő kövek egyháza - Az evangélikus megújulás stratégiája című, 2008 júliusában készült 
mintegy tizenkét oldalas vitaanyag egy oldal terjedelemben foglalkozik az oktatás kér
déseivel. Az elaborátum kilencvenöt százalékban az evangélikus iskolák és a kollégi
umok kérdését tárgyalja, amiről ismereteim hiányosak, így azokról nem kívánok szólni. 
A vitaanyagnak mindössze egy mondatát szeretném kiemelni: „Mérlegelni kell a szak
képző iskolákra támaszkodó evangélikus felnőttképzési munkaág beindításának lehető
ségét is." (6.3.3.1.) Nem feltétlenül a „szakképző iskolákra támaszkodó", hanem az 
egyházunkban azoktól függetlenül is beindított, illetve beindítandó különféle felnőttképzési 
ágakról, majd ezek koordinációjáról szeretnék szólni. 

Először egyházunk lelkészeinek képzését, a már létező és esetleg beindítandó kere
teket, majd egyházunk világi tagjainak a képzését, a felnőttképzés, a továbbképzés tar
talmi kérdését fogom érinteni, végül a testvéregyházak gyakorlatán tájékozódva egy in
tézet létrehozására teszek javaslatot, amely többek között az egyes felnőttképzési mun
kaágak koordinálására is vállalkozna. 

1. A lelkészképzés és a lelkészek továbbképzése 
1.1. A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
ÉS AZ EVANGÉLIKUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KAPCSOLATA 

A közelmúltban több fórumon is elhangzott, hogy „a teológia az egyház tudománya". 
A teológia nem olyan tudomány, mint a fizika vagy a történelem, tehát nemcsak az aka
démián, a „tudásközösségben" van helye, hanem elsősorban a „hitközösségben", az 
egyházban. Természetesen a tudománnyal, a tudásközösséggel is napi kapcsolatban 
kell lennie. 

A háború előtt egyetemi szinten folyt a teológusképzés, a professzorok egy nagyobb 
universitasnak voltak a megbecsült oktatói. A kommunizmus az egymástól tudatosan 
elkülönített felekezetekbe kényszerítette a teológiát a „divide et impera" elv alapján, 
s ennek következtében a teológiai oktatás egyrészt elszigetelődött (mind a világi tu
dományoktól, mind a többi felekezet teológiájától), másrészt belterjes lett és provin-
cializálódott. Ehhez a folyamathoz képest „egészséges visszarendeződés", hogy a teo
lógiai akadémia Evangélikus Hittudományi Egyetemmé alakult rektorral, szenátussal és 
professzoraival „egyetemben". Igen ám, de egyházunk hittudományi egyetemének 



nincs több kara, szervezetileg nem kötődik semmilyen felsőoktatási egységhez, szem
ben a katolikusok és a reformátusok felsőoktatási intézményeivel. 

A hittudományi egyetem részéről alkalmanként megfogalmazódik az autonómia igé
nye, ami egyrészt egy egészséges tudományos életösztön jele is lehet. Ugyanakkor 
mivel mi kis egyház vagyunk, s mivel a hittudományi egyetemet elsősorban a lelkész
utánpótlás érdekében tartjuk fenn, nálunk az „autonómia iránti igény" nem indokolt. 
Az egyházvezetésnek véleményem szerint éppenséggel több figyelmet kellene fordítani 
a lelkészképzés és -továbbképzés formáira. A teológiai képzés ugyanis sajnálatosan 
„kettéhasadt" egyházunkban: a hivatalos egyetemi képzés és az egyesületi formák kö
zött zajló teológiai képzés között nincsen kapcsolat. Ennek legpregnánsabb példája, 
hogy az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért (EKE) egyesület tíz éve, 1998 óta 
rendszeresen szervez bibliaiskolát. Az EKE vezetősége a bibliaiskola tanmenetét és az 
oktatott anyagokat tartalmazó jegyzeteket a hivatalban lévő püspök kérésére átadta, 
ám ezekkel az anyagokkal kapcsolatban semmilyen visszajelzést nem kaptak az elő
adók. A hittudományi egyetem részéről hiba volt magára hagyni az EKE-t, másrészt az 
EKE is felelős ezért a megosztottságért. Nem jó, hogy egy olyan kis egyházban, mint 
a miénk, ennyire elkülönül egymástól a hivatalos és az egyesületi képzés, hogy az 
előbbi „pietistának" mondhatja az utóbbit, az utóbbi pedig „liberálisnak" az előbbit. 
Az egyházvezetésnek kellene gondoskodnia arról, hogy ily törések és hasadások ne 
keletkezhessenek az egyház testében. 

Összegezve: javaslatom, hogy az egyház jobban érezze magáénak a hittudományi 
egyetemet és a hittudományi egyetem az egyházat, beleértve az egyesületeket is. 

1.2. A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS KÉRDÉSE 

1.2.1. Lelkészkonferenciák az Országos Lelkészi Munkaközösség (OLMK) szervezésében 
Az őszi és tavaszi lelkészkonferenciák jól megszervezett alkalmak. A cizelláltan ösz-
szeállított programok egyházunk különböző spektrumait jelenítik meg. Az elmúlt idő
szakban egyre szomorúbban tapasztaltam, hogy egyre kevesebb lelkész jelentkezett a 
továbbképzésnek ezekre az izgalmas és áldott alkalmaira. Pedig az országos egyház f i 
zeti a teljes ellátást - amennyiben a lelkész végig ott van a konferencián. Tudom, a 
lelkészeink elfoglaltak, a szolgálat terhei és örömei szorongatják őket, de legalább 
évente egyszer egy háromnapos konferenciát be kellene iktatni az éves programjukba. 
(A tanulmányom végén utalok arra, hogy a római katolikus egyházban nagyon komo
lyan veszik a papság továbbképzésének kérdését.) 

1.2.3. A Lelkészakadémia 
Speciális lélek- és elmeépítő alkalmak ezek. A szervezők leleményességét, odaadását 
és kreativitását egyrészt kétségtelen dicséret illeti. Sokoldalú testvéri találkozásra van 
lehetőség, ahol a tanfolyam témáján túl a résztvevők „komplex rekreáció"-ban része
sülnek: kulturális élményben is van részük, s jut idő a testi felüdülésre is. Az eddig le
zajlott körülbelül húsz alkalomból két kurzust én vezettem. A mások által vezetett 
tanfolyamokon nem volt alkalmam részt venni, így csak a saját tapasztalataimról szól-



hatok. Igazi élmény és kihívás volt a több korosztályt is reprezentáló lelkész testvé
rekkel 5-6 napig együtt élni és dolgozni. A jó hangulat kereteinek megteremtéséért a 
vezetőket egyértelműen dicséret illeti. 

Mindazonáltal a pozitívumok kiemelése után néhány fenntartásomnak is hangot kell 
adnom. Jó szándékú célja a szervezőknek, hogy ezek az alkalmak egyúttal a kiengedés, 
a relaxálás lehetőségei is legyenek a túlságosan stresszek, a szolgálatban elégő, esetleg 
a teológiai vitákban megkeményedő lelkésztestvérek számára. Ám a keleti kultúrákra 
jellemző meditációnak mintha túl nagy szerep jutna - az ige rovására. Már Kierkegaard 
is bírálta azt, hogy az ő korában is a „szemlélődés", az „elmélkedés" akarta helyette
síteni a keresztény igehirdetést. Mint írja, a szemlélődéssel „kilépek önmagamból", 
„behatolok a tárgyba", s megszűnők önmagam, szubjektum lenni, ezáltal éppen a sze
mélyesség, az engem megszólító személyes igazság iktatódik ki , „ami sohasem lehet 
szemlélődés tárgya".2 A Lelkészakadémián az ige - legalábbis az általam látogatott al
kalmakon - nem hangzik erőteljesen. Sőt mindkét általam vezetett alkalmon azt kel
lett tapasztalnom, hogy a reggeli áhítatok mintegy „szubvertálni" kívánták a kurzus té
máját, jelesül a kereszt teológiáját Luthernél és az ébredés gondolatát. Ezek az áhíta
tok nemcsak szerintem, hanem a résztvevők többsége szerint sem érték el céljukat. 

2. A világiak képzésének kérdései 
2.1. A PRESBITERKÉPZÉS IGÉNYE ÉS ANNAK REFORMÁTUS MINTÁJA 

A Budai Egyházmegye 2008 májusában meghívta az egyházmegyéhez tartozó tizen
három gyülekezet presbitereit, és a református presbiterképzés modelljeiről hallhat
tunk előadásokat. 

A találkozónkra meghívtuk a Magyar Református Presbiteri Szövetség két vezető
jét, dr. Ritoók Pál ügyvezető elnököt és dr. Judák Endre egyetemi docenst, a reformá
tus presbiterképzés egyik szervezőjét. Testvéregyházunkban a rendszerváltozás után 
alakult meg ez a társadalmi szervezet. A mintegy tizenötezer református presbiter tíz 
százaléka tagja a szövetségnek. 1992 januárjától kéthavonta adják ki a Presbiter című 
lapot. A szövetség munkájáról a www.presbiter.hu honlapon tájékozódhatunk, s ott át
tekinthetjük a folyóiratnak az elmúlt másfél évtizedben megjelent számait. A presbi
teri szövetség igen komolyan és magas szinten vállalta fel a „presbiterképzés" szolgá
latát a Magyarországi Református Egyházban. Nemcsak Budapesten, hanem vidéken 
is rendszeresen (havonta) tartanak presbiteri továbbképzést. A két előadás meghall
gatása után a jelenlevők közül többen is kifejezték igényüket, hogy a Magyarországi 
Evangélikus Egyházban is érdemes lenne elindítani hasonló presbiterképzést, talán 
nemcsak egyházmegyei, hanem országos szinten is. A bibliaismeret, a hitvallásisme
ret, a gyülekezetépítés, az egyháztörténet vagy a liturgia kérdéseivel lehetne/kellene 
presbitereinknek jobban megismerkedni. 2009. szeptember 12-én lesz az első orszá
gos presbiteri találkozó, amelynek egyik témája a presbiterképzés lesz. 



2.2. A GYÜLEKEZETI „FELNŐTTKÉPZÉS" AMERIKAI MODELLJE („VASÁRNAPI 
EGYETEM") 

Igen hasznos kezdeményezésnek vélem azt a modellt, amellyel az Egyesült Államok
ban találkoztam. Vasárnapi iskolának, felnőttfórumnak nevezik ott; mi miért ne hívhat
nánk azt „vasárnapi egyetemnek"? Princetonban a református teológia több profesz-
szora is fél éven keresztül vasárnapi iskolát tart az istentisztelet kezdése előtt másfél 
órával. Ugyanabban a gyülekezetben van, aki János evangéliumát, van, aki Barth teo
lógiáját, van, aki a liturgiát magyarázza. Ugyanezt tapasztaltam mindegyik evangélikus 
gyülekezetben. Legalább öt evangélikus gyülekezetet ismertem meg, mindegyikben 
folyik szeptembertől június elejéig a felnőttoktatás, az úgynevezett „Aduit Forum", 
amely szervesen hozzátartozik a gyülekezeti élethez, ugyanúgy, mint az énekkar, az if
júsági óra vagy a felnőtt-bibliaóra. 

Magyarországon a 20. század második felében két nemzedék esett el a hittanoktatás
tól, s ma sokszor olyan szülők kopogtatnak gyermekeikkel az egyház ajtaján, akiknek 
a gyermekeikhez hasonlóan szintén katekézisre lenne szüksége. Ezt a hiányt pótol
hatnák a „vasárnapi egyetemek". Úgy hallottam, Ausztriában a bérmálás előtt a kate-
kéták a szülőknek adják át az anyagot, s az a szülő, aki bérmáltatni szeretné gyer
mekét, maga készíti fel őt erre az alkalomra, s ezáltal ő is sokat tanul. It t sem kellene 
szégyellnünk, hogy római katolikus testvéreinktől tanulhatunk. 

3. Egy országos intézet szükségessége - a testvéregyházi példák 

Befejezésként arról kívánok szólni, hogy - részint e sokféle képzést koordinálandó -
egyházunk állítson fel egy új intézetet Budapesten. Másrészt egy ilyen intézet rend
szeres párbeszédet folytathatna a mai magyar társadalom és értelmiség kérdéseiről is. 
Megpróbáltam tájékozódni a testvéregyházak gyakorlatában, s örömmel fedeztem fel 
néhány követésre alkalmas modellt. Igaz, hogy egyházunknak van Ordass Lajos Ok
tatási Központja Révfülöpön, de ez csak részint tudja ellátni azokat a feladatokat, ame
lyekről szólok. Ezért egy ilyen intézménynek a fővárosban is kellene működnie, ha
sonlóan a testvéregyházi példákhoz. 

3.1. RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ 

3.1.1. Faludi Ferenc Akadémia 
Honlapjukon ez olvasható: „A magyar jezsuita rend 1994-ben oktatási-tudományos és 
ösztöndíjprogramot indított. Az Akadémia célja olyan elkötelezett értelmiség képzése, 
amely a társadalom kihívásaira autonóm módon, hitére alapozva tud választ keresni és 
cselekedni. A képzési program ennek érdekében az alábbi területeken vállal feladatot: 
- szemináriumok, műhelyek, konferenciák és csereprogramok; 
- posztgraduális ösztöndíjak itthon és külföldön; 
- publikációk. 



Az akadémia különösen törekszik olyan fiatal oktatók, kutatók támogatására, akik 
hosszú távon tudnak feladatot vállalni az oktatásban, nevelésben. Programjaink átala
kuló magyar társadalmunk kérdéseinek keresztény szellemű megközelítését, megvi
tatását tekintik céljuknak, mindezt a katolikus egyház társadalmi tanításának szelle
mében, elsősorban a társadalomtudományok, a kommunikáció, a teológia- és tanár
képzés területén. 

Tevékenységünkkel, amit keresztény és egyházias elköteleződésünk tesz szakmailag 
is sajátossá, tovább kívánjuk erősíteni a szekularizálódott és az egyházias értelmiség 
mindannyiunk javát szolgáló párbeszédét." 

A Faludi Ferenc Akadémián a „Párbeszéd házában" úgynevezett „pár(huzamos) be
szédek" hangzanak el: volt már párbeszéd az iszlámmal, a buddhizmussal, s 2009 ta
vaszán ez a párbeszéd a Krisna-tudatú hívőkkel folyik. 

3.1.2. Országos Lelkipásztori Intézet (OLI) 
Az 1989-ben alapított intézet célja, hogy támogassa és megújítsa a hazai pasztorációt. 
A honlapján az alábbi szempontokról olvashatunk: 

„A papság szolgálatában 
»Utkereso plébánosok« csoportját fogjuk össze, akik saját pasztorációjukban kere

sik a jelenkori magyar helyzetnek legmegfelelőbb eszközöket... Lelkigyakorlatokat, 
továbbképző kurzusokat szervezünk. Az »Utkereso plébánosok« csoportjának közre
működésével évente megrendezzük az országos lelkipásztori-teológiai napokat a kö
zösségi szemléletű lelkipásztorkodás szolgálatában. Pasztorális háttéranyagok készí
tésével, kiadásával igyekszünk segíteni a lelkipásztorok munkáját. 

A katolikus világiak szolgálatában 
Létrehoztuk a Katolikus Társadalomtudományi Akadémiát (KATTA), amelynek kere
tében rendszeres kurzusokat tartunk katolikus világiak számára. Számos nemzetközi 
kapcsolatot építettünk ki , partnereink kurzusaira résztvevőket közvetítettünk. A Püs
pöki Konferencia ezzel megbízott referensének megbízásából szervezzük és animáljuk 
a lelkiségi mozgalmak magyarországi felelőseinek rendszeres kapcsolattartását. A moz
galmakat bemutató kiadványokat készítünk. 

Az ißusag és a család szolgálatában 
Létrehoztuk a Hálót [katolikus közösségek hálózata] és a Katolikus Ifjúsági Mozgal
mat (KIM) az ifjúsági csoportok egymás közti kapcsolatának elősegítésére és a kato
likus ifjúság jelentőségének kifejezésére. Számos találkozót szerveztünk az ifjúság lelki 
gondozására, kulturális és társadalmi tájékozódására. A családreferens püspök mun
kájának támogatására irodát működtettünk. Jelenleg - mivel ezeknek a szakterületek
nek saját szervezete már kiépült - ezt a munkát a háttérből segítjük. 

A kutatás és a kommunikáció szolgálatában 
A magyar pasztorációs valóság folyamatainak jobb megismerésére Vallásszociológiai 
Központot hoztunk létre, tudományos felméréseket végeztünk, tanulmányokat készí-
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tettünk. A Márton Áron Kiadó révén lelkiségi és közösségformáló könyveket, füzete
ket, újságokat, folyóiratokat adtunk ki . Ez a két intézmény időközben önállósult, illetve 
más szervezeti keretben folytatja munkáját. 

Lelkiség 
Szeretnénk, ha stílusunkká válna, hogy ne csak jót tegyünk, de azt jól is tegyük, hogy 
az Evangéliumot evangéliumian képviseljük. Mert bármennyire is fontos a pasztorá-
cióban a szervezés, még fontosabb a lelkület, a Lélek szerepe. Kiadványaik között a lel
kiségi mozgalmakról szóló könyv is van." 

3.2. MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 

3.2.1. Református Pedagógiai Intézet 
Bár a Református Pedagógiai Intézet elsősorban a református iskolára épülő képzés
sel és továbbképzéssel foglalkozik, az intézet profilját megismerhetjük a www.ref-
pedi.hu honlapon. 

3.2.2. Magyar Református Presbiteri Szövetség 
A Magyar Református Presbiteri Szövetségről már a fentiekben szóltam (www.pres-
biter.hu). Ugyanakkor fontosnak tartom szolgálatukat i t t is kiemelni, mert alulról in
dult kezdeményezésként és a lelkiségre helyezett hangsúlyával véleményem szerint 
közel áll mind a katolikus Országos Lelkipásztori Intézet, mind az általam vizionált Or
szágos Evangélikus Felnőttképzési Intézet profiljához. 

4. Összefoglalás 

Az evangélikus felnőttképzésről szóltam, főleg azokról a képzési formákról, amelyekről 
személyes tapasztalattal rendelkezem. Szóltam ugyanakkor újabb, véleményem szerint 
nélkülözhetetlen képzési formák beindításának szükségességéről is. Jó példa lehet szá
munkra a jezsuiták Faludi Ferenc Akadémiája. Egy hasonló intézet vagy akadémia felál
lítása egyrészt összefogná és koordinálná a különféle képzések formáit, másrészt rendsze
resen hirdethetne meg kurzusokat világi érdeklődők számára, s ezáltal is közvetíteni tud
ná egyházunk rejtett intellektuális értékeit a társadalom felé. Nevezhetjük ezt az intéz
ményt Országos Evangélikus Felnőttképzési Intézetnek vagy Luther Akadémiának is. 

Jegyzetek 
1 A tanulmány az Országos Lelkészi Munkaközösség 2008. november 3-án Balatonszárszón tartott konfe

renciáján „Gondolatok egyházunk oktatási stratégiájáról" c ímmel elhangzott referátum lényegesen rövi
dített és átdolgozott változata. 

2 Kierkegaard, Sorén: A keresztény hit iskolája. Ford. Hidas Zoltán. Atlantisz, Budapest, 2008. / A kútná l / 
270. o. 



OROSZ GÁBOR VIKTOR 

Jövőkép: az adventus és a futurum 
találkozása 

„Mert mi más a mi végünk, mint az, 
hogy elérjük azt az országot, amelynek nincs vége?" 
(Augustinus) 

Az Elő kövek egyháza - Az evangélikus megújulás stratégiája köszöntéséből kiderül, hogy 
az egyházi stratégia legfontosabb és lényegi elemeit tartalmazza, valamint a jövővel 
kapcsolatos célokra koncentrál. A dokumentum rögtön az elején leszögezi: „Straté
giai programot készítettünk, nem teológiai dokumentumot." Ez a megállapítás azon
ban félreértésre adhat okot, hiszen joggal merülhet fel a kérdés, hogy miként lehet 
egyházi stratégiáról szólni az Istenről való beszéd nélkül. A szerzők szándéka nyilván 
nem Isten mellőzése volt, hanem az ő segítségül hívásával olyan szakismeret alkal
mazása, ami egyházunkban eddig nem vagy alig került tudatos felhasználásra. Vita
anyagról van tehát szó, és nem végleges állásfoglalásról, amelyhez bárki hozzászólhat, 
és álláspontjával gazdagíthatja az evangélikus egyház jövőképének megvalósítását. 

A következő gondolatok fogalmazódtak meg bennem a vitaanyag olvasása során, i l 
letve az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tartott „Egyházi stratégia" című kur
zus előadóit hallgatva.1 

Jövőkép: adventus és futurum 

Egy evangélikus stratégiáról beszélve lényegesnek tartom kétfajta jövőkép megkülön
böztetését, illetve ezek kiaknázásának lehetőségét. Az egyik a futurum, amely a jelen 
világ állapotából indul ki és annak folytatását vetíti előre. Akárhogy is nézzük, ehhez 
a jövőhöz a „sóhajtozás" fogalmát (Róm 8,22) rendelte a Szentírás. A tényekkel való 
szembenézést, az emberi kreativitás kiaknázását, az emberi leleményt szükséges had
rendbe állítani a kitűzött jövőkép elérése érdekében. 

A másik az adventus, ami az isteni jövőt felénk tartó és velünk találkozó jövőként ha
tározza meg. Lehetőséget tartogat a keresztény hagyomány elevenségében való része
sedésre, az evangélium egyéni és közösségi megélésére. A kétfajta jövőképből adódik 
azonban egy gyakorlati kérdés: a stratégiakészítésnél milyen arányban szükséges k i 
fejteni a teológiai és nem teológiai (ha vannak ilyenek egyáltalán) szempontokat? 



Felelősségvállalás 

A vitaanyagban a felelősség fogalmához joggal társul az egyházi feladatok önkéntes 
vállalásának szükségessége, valamint a nagy felelősséggel járó tisztségek betöltőinek 
szupervíziója. Ám hiányolom a protestáns etikában manapság kulcsfogalomként hasz
nált szó teológiai tartalmának és annak eredőinek rövid megfogalmazását. 

Hiszen a páli megigazulástannak a lényege abban van, hogy a konkrétan megszólí
tott személy a megigazítás eseményében mint nyelveseményben újjá lesz: „...ha valaki 
Krisztusban van, új teremtés az." (2Kor 5,17) Valaki abban az esetben válhat felelős sze
méllyé, ha tud arról, hogy felelősségre hivatott. Éppen ez történik meg a bűnös ember 
megigazításában, mivel a bűntől való feloldozásában valójában nem a felelősségválla
lástól szabadul meg, hanem a felelősségvállalásra kap felszólítást.2 Istenelőttiségében 
kell megfelelnie arra a kérdésre: „Hol van a te testvéred?" 

A társadalmi diskurzus elősegítése 

Az egyházaknak - így a Magyarországi Evangélikus Egyháznak is - megvan az a pozi
tív lehetőségük, hogy mivel nem kormányzati szervek, sem pedig profitorientált intéz
mények, a társadalmi diskurzusok számára megfelelő alapot teremthetnek. Ahogyan 
Dietmar Miet német teológus fogalmazott: ez a pozitív alap az egyházi nyilatkozatokra 
vonatkoztatva azt is jelenti, hogy transzparens módon, értelmezve és lehetőséget adva 
a mérlegelésre kell nyilatkozniuk. Tehát a társadalomban megjelenő kérdéseket és 
problémákat közérthetően tolmácsolja és értelmezi az egyház megfelelő grémiuma, 
hogy ezzel segítse az egyének és a közösségek mérlegelését a döntéshozatal előtt. Ezen 
a téren már több lényeges előrelépés történt, így például a püspöki tanács rendsze
resnek mondható nyilatkozatai, de akár az EHE Szociáletikai és Ökumenikus Kutató
csoportjának munkáját is említhetem. 

Értékhordozó közösség: communio vagy societas? 

A vitaanyag egészén végighalad a „lelki közösség" (communio) és a „világi közösség" 
(societas) megkülönböztetésének hiányából fakadó feszültség, ami arra adhat okot, 
hogy sokaknak éppen a keresztény többlet, a keresztény értékrend vagy a spiritualitás 
tartalmi meghatározása hiányozhat. 

Figyelembe kell venni azt a szempontot, hogy a „rizikótársadalom kialakulása" 
együtt halad és összekapcsolódik az individualizációs folyamattal. Az otthonosságtu-
datot adó erkölcsi minták, hagyományos paradigmák állnak új kérdések előtt. Az egyén 
mind jobban rákényszerül saját élete normarendszerének kialakítására. A kockázati 
tényezők és hatások közvetlenül az „egyének tömegeire hatnak, mindenféle közvetítő, 
társadalmi struktúrák nélkül."3 A vitaanyagban megjelenő szolidaritás erre is vonat
kozik. 



Egyházunknak ezért értékei (a keresztény ember szabadsága, megigazulástan, fele
lősségvállalás, emberi méltóság, megváltástan, eszkatológia, hilaritás) konstruktív 
megszólaltatásával is felelősséget kell vállalnia az „egyének tömegeiért" azokban a 
döntési helyzetekben, amelyek elé nap mint nap kerülnek. 

Eközben természetesen kötelez bennünket a Szentírás és a teológiai hagyomány, 
amelynek értelmezése és öröksége átfogja, meghatározza a teológiai etika vélemény
alkotásának alapstruktúráit. Magában foglalja a világ keletkezését, az emberi cseleke
deteket és az ember végességének és eszkatológikus távlatának jelenét, amely az ember 
újjászületésében teljesedik ki . Ezzel a teljességével transzcendentális többletjelentést 
állít a társadalom elé. Visszatérve az adventus fogalmához: az egyház az Isten által k i 
nyilatkoztatott végső dolgok felől fogalmazza meg a valóságot, a végső dolgok felől 
szemléli az utolsó előttit. Ezért lehet a teológiai etikára úgy tekinteni, mint amely fo-
galmiságán keresztül és lehetőségeihez mérten transzcendálja a társadalomban meg
jelenő inherens tényeket, és koherens módon arra törekszik, hogy nagyobb összefüg
gésben helyezze el, coram Deo láttassa meg azokat. 

Életvezetés 

Az eddigiekből is adódik, hogy a spiritualitás mellett a stratégiában megjelenjen az 
életvezetés fogalma. Különösen indokoltnak tartom ezt az ifjúsággal kapcsolatban. Ez 
a konkrét „melléállásban" fejeződhet ki , abban, ha sikerül megfelelni arra a kérdésre: 
„Miként lehet boldog az életem?" Fontos, hogy legyenek ifjúsági házak, kávéházak, 
központok, de még fontosabb, hogy legyenek bennük olyan beszélgetőpartnerek (lel
készek, ifjúsági vezetők), akik valóban társakká válnak egy fiatalember életútjának bi
zonyos szakaszán. Ehhez elengedhetetlen, hogy ne csak kövekbe, hanem élő kövekbe 
is invesztáljon az egyház, és támogatást adjon munkatársainak önmaguk továbbkép
zéséhez (erre jó példa és hosszú évek óta folyó gyakorlat a mentálhigiénés képzésben 
való részvétel). Ehhez azonban szükséges az is, hogy egyházunkban az etikai és er
kölcsi kérdésekben való jártasság, annak oktatása nagyobb jelentőséggel bírjon az ed
digieknél. Fontos a spiritualitás és a tanítás tisztaságának megőrzése, ápolása, de leg
alább ennyire égető az erkölcsi kérdésekben adandó eligazítás és iránymutatás. 

1 2009. február 26-ig a következő előadások hangzottak el: Varga Csaba: Egyházi jövőalternatívák - miért 
fontos stratégiában gondolkodnunk? Gáncs Péter - Smidéliusz Gábor - Szabó Lajos: Gyülekezet és ifjú
ság. Fabiny Tamás - Prőhle Gergely: Evangélikus jövőkép, prioritások. 

2 Vö. Körtner, Ulr ich: Evangelische Sozialethik. V & R , Stuttgart, 1999. 98-112 . o. 
3 Kapitány Balázs: A rizikótársadalom másfél évtizede. Szociológiai Szemle, 2002 /1 . 123-133. o. 
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