
GONDA S. LÁSZLÓ 

Elő kövek, diaszpórában 
Hozzászólás az Élő kövek egyháza - Az evangélikus megújulás 
stratégiája című vitaanyaghoz missziói szempontból 

Személyes megjegyzések 

Az Elő kövek egyháza című stratégiai vitaanyagot egyszerre olvasom a kí
vülálló és az érintett szemével. Református lelkészként nyilván kívülálló 
vagyok, és egy másik magyarországi keresztyén felekezet köréből tekin
tek mintegy „át a kerítésen", amikor a Magyarországi Evangélikus Egyház 
(MEE) elkövetkező tíz évének stratégiájáról gondolkodom. A kívülállás 
azonban nem jelent távol állást. Egyrészt azért nem, mert a protestáns 
reformáció közös hagyományai és a Leuenbergi konkordia keretei szorosan 
összekapcsolják egyházamat és az evangélikus egyházat, olyannyira, hogy 
- amint köztudott - több európai országban e két egyház már megtalálta 
a közös egyházszervezeti élet kereteit is (például legújabban Hollandiá
ban). A távol állást kizárja továbbá az az életrajzi elem is, hogy reformá
tus-evangélikus vegyes családban nőttem fel, és így személyes élmények, 
közvetlen tapasztalatok és baráti szálak is fűznek a magyar evangélikus
ság közösségéhez. Mégis tisztában vagyok azzal, hogy ez a „közeli kívül
állás" óvatosságra kell, hogy intsen, amikor mégiscsak egy másik egyház
test életéről, jövőjéről nyilatkozom, hiszen más dolog valamennyire is
merni egy közösséget, mint abban szocializálódni, és részleteiben átlátni 
és átérezni életének és működésének minden rezdülését. 

A kívülállás melletti érintettségem legfőbb oka az, hogy Fabiny Tamás 
püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő felkérése alapján magam is 
részt vehettem 2007 óta a stratégiai munkacsoport munkájában. Egy 
olyan, számomra inspiráló légkörű közösségi munkába kapcsolódhattam 
be missziológiai tanácsadóként, amelyet a nyílt és őszinte beszéd, az egy
más véleményére való odafigyelés és a jó értelemben vett profizmusra 
való törekvés jellemzett. És bár a munkafolyamat nem volt mentes a szo
kásos nehézségektől (időpont-egyeztetés és rohanás, az elmélyült mun
kát nehezítő külső tényezőkkel való küzdelem, csoportdinamikai hul
lámzások stb.), mégis a még csak épp megkezdődő stratégiai-alkotási fo
lyamat ezen első fázisát - légkörét és metodikáját tekintve - önmagában 
is előremutatónak tartom. Kenetteljes frázisok citálása vagy (egyházpo
litikai bozótharcok folytatása helyett a stratégiai megbeszélések az egy
más tiszteletére épülő, az ügy iránti közös elkötelezettséget alapnak el
fogadó együttműködés szigetei voltak, s így - egyházainkban bizonyára 



még sok hasonlóan működő kör sorában egyként - felmutatták az „így is lehet" lehe
tőségét. Jelentős és szimbolikus ökumenikus gesztusként élem meg azt is, hogy egy 
testvérfelekezet tagjaként kaptam - számomra személyesen is igen megtisztelő - meg
hívást ebbe a munkacsoportba. 

A kívülállás és az érintettség dilemmájában a mérleg nyelve tehát egyértelműen az 
érintettség irányába billen. A felsoroltakon túl legfőképpen azért, mert meggyőződé
sem, hogy Krisztus egész magyarországi népének egzisztenciálisan közös ügye, hogy 
hogyan tudjuk hitelesen felmutatni sokat szenvedett országunkban Istennek a Krisz
tusban már elközelített, de még be nem teljesedett országának élő jeleit. Nem első
sorban a mai - bár mély és komolyan veendő, de ideiglenes - gazdasági válságok k i 
hívásai miatt, hanem sokkal inkább az Istentől elszakadt és ezért a szeretet és a jóság 
deficitjének állandó krízisében élő embertársaink egyéni és közösségi életgyógyulásá
nak, üdvösségre találásának érdekében. Az evangélikus - és a református, katolikus 
stb. - megújulás stratégiájának ez az igazi tétje. 

Az alábbiakban megfogalmazott felvetések egyetlen szempont szerint, a keresztyén 
misszió szemszögéből vizsgálják a stratégiai vitaanyagot. Kritikus megfogalmazásai -
a fentiek fényében - egyben önkritikusak is. 

Lélek, lelkiség, stratégia 

A vitaanyag fontos erőssége a szememben az, hogy felvállalja az emberi tervezés és a 
Szentlélek munkája között feszülő feloldhatatlan feszültséget. Az egyház lényegét az 
a „belső történés" adja, amely „ember és Isten, pusztulás és születés párbeszéde" (Pi
linszky), és amelyről emberi szavakkal csak a tanúságtétel és a művészetek nyelvén 
lehet - úgy-ahogy - számot adni. Az egyház élete tehát mindig több, mint aminek lát
szik, mert hitünk szerint élő Urunk van, aki nem hagyja magát terveink kereteibe 
zárni, mindig más és sokszor meglepő. Az egyház ugyanakkor jól körülírható empiri
kus közösség, szervezet is, amely osztozik minden más emberi szervezet szabálysze
rűségeiben. Az egyházi stratégiakészítés nagy dilemmája, hogy ne spiritualizálja el azt, 
ami tervezhető és tervezendő, de ne is akarja megtervezni azt, ami csakis ott és any-
nyiban működik, ahol és amennyiben azt Isten akarja. A tervezet nem kívánja feloldani 
ezt a feszültséget, és ezzel válik lehetővé, hogy ne csupán stratégiáról, hanem sajáto
san egyházi stratégiáról folytassunk dialógust. 

Felmerülhet ezzel összefüggésben a szóhasználat, a terminológia kérdése. Vajon 
elég erőteljesen megjelenik-e az egyház sajátos lényege a dokumentum szövegében? 
Esetleg érezheti úgy valaki, hogy a szöveg túlságosan keveset használja a biblikus-egy
házi terminológiát, különösen ébredési vagy evangélikál hátterű testvéreink érezhet
nek ezen a téren hiányosságokat. E ponton azonban úgy látom, hogy az aggodalmak 
megalapozatlanok: egyrészt a szövegben sokszor szereplő „evangélikus értékek", 
„evangélikus tanítások", „evangélikus sajátosságok" kifejezések mintegy konszenzust 
feltételeznek arról, melyek azok az „evangéliumi tartalmak", amelyeket a Magyaror
szági Evangélikus Egyház képviselni és közvetíteni kíván, másrészt fontos felhívni a f i -

ü l 



gyeimet arra, hogy a spiritualitás/lelkiség középpontba állítása és kritériummá tétele 
önmagában is az egyház sajátos evangéliumi küldetésének teljesítését teszi a Magyar
országi Evangélikus Egyház minden tevékenységi körének mértékévé. A stratégia to
vábbi kidolgozásának fontos eleme lehet a dialógus arról, hogy mit jelenthet a gya
korlatban a sajátosan protestáns „spirituális kultúra fejlesztése és elmélyítése" (5.2.1.). 
A „Vízió - milyen legyen az evangélikus egyház?" című rész (4.) keretében talán hang
súlyosabban megjelenhetnek az egyház életének bibliai gyökerei és kritériumai, és 
ezek összefüggésében bontakozhat ki a továbbiakban gyümölcsöző vita a lelkiség tar
talmi vonatkozásairól. 

Misszió a stratégiában 

Ha a vitaanyagot missziói szempontból vizsgáljuk, valójában két kérdésre keressük a 
választ: egyrészt arra, hogy a felvázolt stratégia mennyiben felel meg annak a szemlé
letnek, amely a keresztény egyházat, benne a Magyarországi Evangélikus Egyházat is 
Isten missziójának kitüntetett instrumentumaként fogja fel a világban, a világért és a 
világgal való szolidaritásban, Krisztust mint Megfeszítettet és Feltámadottat hirdetve 
krisztusi - tehát inkarnációs és kenotikus - módon. A másik kérdés, hogy a keresztyén 
misszió milyen módon jelenik meg a gyakorlatban az egyház életében. 

Az első, az egyház missziói természetére vonatkozó kérdéssel kapcsolatban kulcs
fontosságú a vízióról szóló fejezet következő megfogalmazása: „...az evangélikus egy
ház legyen missziós központja az országon belül lassan növekvő keresztény vallási 
többségnek" (4.1.1.). Ugyanebben a bekezdésben arról is szó van, hogy „...a keresz
ténység magyarországi megerősödéséb[ől]... az evangélikus egyháznak is ki kell vennie 
a részét mint Isten missziós eszközének" (uo.). Üdvözlendő, hogy a stratégiatervezet 
tehát a Magyarországi Evangélikus Egyházat a missio Dei összefüggésében értelmezi, és 
konkrét küldetését ebből eredezteti. A megfogalmazás azonban felvet kérdéseket. A 
legfontosabb ezek közül, hogy az egyébként nyilván mindannyiunk által kívánatosnak 
tartott állapot - „az országon belül... növekvő keresztény vallási többség" (uo.) - vajon 
mint jelenlegi adottság vagy mint vágyott és elérendő cél van ebben a kijelentésben té
telezve. Míg egyrészt ma is igaz, és a 2001. évi népszámlálási adatok alapján sem vi
tatható, hogy hazánkban döntő többségben vannak azok, akik magukat valamelyik 
(történelmi) keresztyén egyházhoz tartozónak vallják, nem hunyhatunk szemet a fe
lett a tény felett sem, hogy az aktív egyházi életet élők ma is kisebbségben vannak. A 
névleges és elkötelezett egyháztagság között tátongó szakadék - mint a történelmi 
egyházak primer, bár nem kizárólagos missziói tere - ebben a megfogalmazásban nem 
kap megfelelő figyelmet, így ez a jövőben további árnyalást igényel. 

Mindezzel együtt elmondható, hogy a vitaanyagon végighúzódik az az igény, hogy 
a Magyarországi Evangélikus Egyház sajátos küldetésének betöltését tekintse priori
tásnak, és minden egyéb - anyagi, infrastrukturális, gazdasági - szempontot ennek 
rendeljen alá és ennek érdekében mozgósítson. Ez a paradigmaváltás igényű szemlé
letmód a stratégia legfontosabb és ezért központi eleme: a kérdés - minden egyház 



örök kérdése - az, hogy a stratégia részletes kidolgozásakor és főként a gyakorlatban 
történő alkalmazásakor sikerül-e majd következetesen érvényesíteni ezt a szemléletet. 

A missziói munka gyakorlatára vonatkozó kérdéssel kapcsolatban elmondható, hogy 
a négy kiemelt terület - gyülekezet, ifjúság, oktatás, gyűjtemények - mindegyikén 
megjelennek a missziói szempontok. A felvázolt javaslatok és tervek mind az egyház 
küldetését szolgáló és azt vonzóvá tenni igyekvő szándékot feltételeznek. A keresz
tyén misszió klasszikus ötosztatú megfogalmazását követve: a közösségi (koinónia), 
diakóniai és istentiszteleti (liturgia) elemek erős hangsúlyt kapnak, és ezzel az egyház 
Isten országának jelét felmutató (praesentialis), befelé vonzó (centripetális) missziói vo
natkozásai kellő intenzitással megjelennek. Külön kiemelendő ebből a szempontból az 
országos missziói iroda kiépítésének távlatát is magában hordozó gyülekezetépítési 
tanácsadó szolgálat felállítására vonatkozó javaslat (6.1.4.1.). 

Ugyanakkor további hangsúlyt lehetne fektetni az evangélium konkrét meghirdeté
sét és az Isten országáról való személyes tanúságtételt jelentő missziói aspektusokra 
(kérügma és martüria). Ezek az egyház konkrét, „kifelé" irányuló (centrifugális), hitre 
hívó (evangelizációs) és biblikus értelemben vett prófétai küldetésének elemei, amely
nek szerepét a stratégiában tovább lehet erősíteni, hogy a missziói munka gyakorlati 
megvalósulásában a dimenzionális és intencionális elem dinamikus egyensúlya meg
valósulhasson. 

Végül két területre kell még ráirányítanunk a figyelmet, szintén a missziói munka 
gyakorlati megvalósulásával kapcsolatban. Ebből a szempontból fontos és messze ható 
jelentőségű a „Prioritásokra épülő misszió" című fejezet (6.1.2.), amelynek követke
zetes véghezvitele önmagában is komoly és sok tényezőt összehangoló stratégiai ter
vezést igényel (vö. új gyülekezetek alapítása, fenntarthatatlan gyülekezetek kérdése). 
Ide tartozhatna azonban még két elem, amelyek hiánya a vitaanyagban ezen a téren fel
tűnik. Felvetődik a kérdés, hogy hogyan kívánja betölteni a Magyarországi Evangéli
kus Egyház a „föld végső határáig" érvényes küldetését, ökumenikus misszióját. Ter
mészetesen nem lehet vitatkozni azzal a megállapítással, hogy „...fizikai korlátaink 
nem teszik lehetővé, hogy mindenütt folytassuk missziói szolgálatunkat" (6.1.2.1.). 
Meggyőződésünk azonban, hogy Krisztus egyháza minden tagjának - benne a Ma
gyarországi Evangélikus Egyháznak, de a Magyarországi Református Egyháznak is - fe
lelőssége van azért, hogy az evangélium eljusson minden néphez. Ez ma már nem el
sősorban a klasszikus pionír misszionáriusi munkát jelenti, sokkal inkább ökumeni
kus együttműködést a világ egyházaival a küldetés betöltése terén. A Magyarországi 
Evangélikus Egyház - ahogyan egyébként ez már ma is történik sok esetben - jól kö
rülhatárolt és gondosan megválasztott módon, saját teherbíró képességéhez és fele
kezeti hagyományaihoz alkalmazkodva vehet részt ebben az ökumenikus missziói fo
lyamatban, azonban ennek a misszióteológiai szempontból megkerülhetetlennek tűnő 
szempontnak jó lenne hangsúlyozottabban megjelennie a stratégiában. 

A másik hasonló terület a „minden népek" közül ránk bízottak körében végzett szol
gálat kérdése: a hazánkban élő roma felebarátaink, az egyre nagyobb számban közöt
tünk élő távol-keleti munkavállalók és családjaik, migránsok és menekültek körében 



is meg lehet találni minden magyarországi felekezetnek sajátos és felelősen vállalható 
küldetését. 

Élő kövek, diaszpórában 

Az egyház - és nem csak a Magyarországi Evangélikus Egyház - egyre inkább egyfajta 
sajátos diaszpórahelyzetben találja magát a szekularizálódott nyugati társadalomban, 
így Magyarországon is. A Magyarországi Evangélikus Egyház számára az ismert tör
ténelmi folyamatok következtében sem idegen a diaszpóra-létforma. Számunkra -
evangélikusok, reformátusok és más keresztyén egyházak számára is - az a kérdés, 
hogy ezt a diaszpórahelyzetet végjátékként, utóvédharcként vagy küldetéses feladat
ként fogjuk fel. A Szentírás az egyház jelenlétét a világban a sóhoz, a kovászhoz, Isten 
országáét pedig kicsiny mustármaghoz hasonlítja. Ezek a képek egy evangéliumi ér
telemben vett minőségi kisebbségi létre hívják Krisztus követőit (is). Ennek a világ
gal krisztusi szolidaritásban élő, szétszóratott, mégis egymással mélyen összetartozó 
egzisztenciának a felvállalását a Szentlélek Isten megáldhatja azzal, hogy élő kövekké 
tesz bennünket az ő örök templomában. Adja Isten, hogy az Elő kövek egyháza - Az 
evangélikus megújulás stratégiája című vitaanyag ilyen távlatokban szolgálja a Magyaror
szági Evangélikus Egyház és a magyar protestantizmus jövőjét. 



HERÉNYI ISTVÁN 

Kritikai megjegyzések a stratégiához 

1. Bevezető gondolatok 

2008 nyarán, nyaralás közben került kezembe az Elő kövek egyháza című vitaanyag az 
evangélikus egyház stratégiájáról. Mivel egyrészt voltak észrevételeim az anyaggal kap
csolatban, másrészt a szerzők is hozzászólásra biztattak, nyaralás után hazaérve „tol
lat ragadtam", és elküldtem gondolataimat a megfelelő internetes honlapra. Az anyag 
és utóélete azóta is foglalkoztat. Immár fél év távlatából most újra elővettem a doku
mentumot, hogy - a felkérésnek eleget téve - cikk formájában fogalmazzam meg mon
danivalómat, lehetőleg betartva a megszabott terjedelmi korlátot is. 

Mindenekelőtt meg kell említeni, hogy a dokumentum nem kapta meg azt a nyilvánossá
got, amelyet a szerzők szántak neki. Volt olyan lelkész testvérem is, aki tőlem, laikustól 
értesült róla először. A szerzők helyében én felkértem volna minden gyülekezeti lel
készt, hogy a hirdetésekben rendszeresen hívja fel a figyelmet az anyagra, és tegyék el
érhetővé internettel nem rendelkező hívek számára is - igény szerint - nyomtatásban. 

Az első benyomásom a dokumentum elolvasása után az volt, hogy nehezen áttekint
hető, nem kellően strukturált. Bár időközben a hierarchiát is tükrözni kívánó fejezetszá
mozással látták el - és ezzel az áttekinthetőségen sokat javítottak -, észrevehetőbbé 
váltak a szerkezet hibái is: cím nélküli fejezetek, fejezet nélküli címek (például 5.2.4.), 
nagy eltérések az egyes részletek kidolgozottságában stb. Bajban lenne az a személy 
vagy szövegszerkesztő program, akinek vagy amelynek a tartalomjegyzék összeállítá
sát adnánk feladatul. 

A dokumentum terjedelme is túl nagy ahhoz, hogy érdemi viták alapjául szolgálhasson. Félő, 
hogy egy-egy kiragadott részlet eltereli a figyelmet az anyag egészéről. 

2. A jelen dokumentum a c ímmel ellentétben nem stratégiához, 
hanem hosszú távú fejlesztési koncepcióhoz hasonlít 

Az 1.2. pontban olvasható: „Igyekeztünk koncentráltan a jövővel kapcsolatos legfon
tosabb célokkal foglalkozni, hiszen ez jelenti a stratégia lényegét" (kiemelés tőlem). 

Tévedés, hogy a stratégia lényege a célok megfogalmazása lenne. Eredeti hozzászólásomban 
magam adtam meg egy definíciót a stratégia fogalmára, de most álljon i t t egy idézet 
egy enciklopédiából (Wikipédia), amely nagyjából ugyanazt mondja: a stratégia cselek
vések hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérése érdekében, ami gyakran a „győzelem" 
vagy a problémamegoldás.1 



Nem célok vannak tehát, hanem egyetlen cél. Ezt nem kell kijelölni, ennek a stra
tégia elkészítése előtt már adottnak kell lennie. A stratégia a már kitűzött cél elérésére irá
nyuló tennivalók hosszabb távú terve. 

Vegyük észre, hogy a cél most is adott, többféle megfogalmazásban is: 
- evangélikus megújulás; 
- az „élő kövek" egyházává válás; 
- kilábalás az egyház válságából. 

Mindegy, hogy melyik megfogalmazást választjuk, nagyjából ugyanazt jelentik. A cél nem 
oszthatja meg az evangélikusokat, nem kell sértődéstől félni (mint azt a 6.6. fejezet említi): aki 
ugyanis ezzel nem ért egyet, az nem az egyház javát kívánja. A jó cél összekovácsol és lelkesít, 
a hibás megoszthat és konfliktusokhoz vezethet. 

A dokumentum fejlesztési célokat tűz ki , holott még nincs is stratégia. Ezek vitatha
tók, és megoszthatják az egyház közvéleményét. Ráadásul olyan „szabadon álmodik", 
mintha valamilyen nagy tömegű anyagi erő állna rendelkezésre, amelynek elosztásá
ról kellene dönteni. Az elvégzendő feladatok olyan sokaságát sorolja fel, amelyeknek 
az elvégzésére - laikus szemmel - a kitűzött 2017-es határidőig nem sok esélyt látok. 
Vessünk egy pillantást a rendszerváltás óta eltelt csaknem két évtizedre: mit értünk el 
ennyi idő alatt? 

3. A sikeres stratégia alapja a kiindulási helyzet pontos ismerete 

A dokumentum 1.2. pontjában olvasható: „Abból indulunk k i , hogy az Olvasó is 
ugyanabban az egyházban él, mint a stratégia előkészítői, és látja a problémákat, érzi 
a nehézségeket, így a közös gondolkodásunkhoz alapot jelentő általános helyzetérté
kelést nem foglaltuk bele az anyagba." 

Úgy gondolom, az, hogy nem készült általános helyzetértékelés, amely alapot jelenthetne a 
közös gondolkodáshoz, hiba, talán végzetes hiba a stratégia kidolgozása szempontjából. Ter
mészetesen aki jár templomba, aki olvassa a sajtót, használja az internetet, ismeri püs
pökök, lelkészek, felügyelők éves beszámolóit, az érzékelheti, hogy egyházunkban (de 
a többi történelmi egyházban is) valóságos válságjelenségeket diagnosztizálnak 
(„...közöttünk és bennünk is tetten érhetőek azok a folyamatok, amelyeket válságje
lenségeknek szoktunk nevezni" - Ittzés János2). Egyre kevesebben járnak templomba, 
egyre kevesebb az áldozatvállaló gyülekezeti tag, jellemző az általános hitelvesztés, f i 
nanszírozási problémák, a társadalmi elfogadottság alacsony foka, egyházellenesség a 
politikában stb. Mindezt azonban mindenki másként látja. Nem az a lényeg, hogy egy 
püspök többet lát vagy jobban, mint egy szórványgyülekezet tagja, hanem az, hogy 
amit mindketten látnak, azt is másként. Szubjektív benyomások és eltérően értékelt objektív 
jelenségek nem szolgáltathatnak szilárd alapot a közös gondolkodáshoz, a stratégia kidolgozá
sához. 

A dokumentumból kiderül, hogy amit eddig elmondtam, azt a szerzők is érezték. A 
3.6. pontban olvasható ugyanis: „A vitát követően, 2009-ben kerül majd sor a stratégia 
részletes kidolgozására, amelyet egy átfogó, országos felméréssel is egybekötött helyzet-
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elemzés alapoz meg." Csakhogy a helyzetelemzésnek meg kellene előznie a stratégia kidolgo
zását! Ha valahova el akarunk jutni, akkor mindenképpen azt kell tisztázni először, 
hogy hol vagyunk! 

Úgy gondolom, hogy ilyen felmérés elvégzésére ideális időpont a mostani. A rend
szerváltást közvetlenül követő időkben korai lett volna, mert akkor még nem látszott 
az, hogy a szellemileg, spirituálisán még kiskorú magyar társadalomra milyen hatást 
gyakorolnak a hirtelen rászabadított vallási és egyéb irányzatok. Ma már látszik: köny
vek sokasága jelent meg ilyen témákban, és már a tévén is keresztül is elérnek minket 
a jósok, sámánok, boszorkányok, távgyógyítók és egyéb kóklerek, hatásukat csak el
képzelni tudjuk, reális felmérés - tudtommal - nem készült. 

4. Javas lat munkamódszerre 

Az eddig elmondottak ismeretében össze szeretném foglalni azt a módszert, amellyel 
- véleményem szerint - sikerrel kecsegtető stratégiát tudnánk készíteni. 

4.1. A CÉL MEGMUTATÁSA 

Azt már leírtam, hogy hogyan képzelem el a cél rövid megfogalmazását. Annak érdeké
ben, hogy ez mindenki előtt világos legyen, nem árt részletesebben kifejteni. A doku
mentum készítői is ezzel foglalkoznak a 4. fejezetben, de abból nem derül ki az, hogy 
mi a megújulás, mi a cél: úgy tűnik, azt szeretnék folytatni, ami van, legfeljebb jobban, 
intenzívebben, nagyobb erőfeszítéssel. Nem derül ki az, hogy mit kellene változtatni. 

4.2. A JELENLEGI HELYZET FELMÉRÉSE 

A helyzet felméréséről már beszéltem, említi a dokumentum is. Nagyon fontos azon
ban megtervezni azt, hogy mire terjedjen k i . Lehet, hogy a többi keresztény egyházzal 
együtt kellene belefogni, legalábbis ami a dolog nagyját illeti. Fontos, 
- hogy szakemberek végezzék, 
- hogy valamilyen mértékben terjedjen ki az egyházakon kívülre is, 
- hogy óvatosak legyünk: a felmérés eredményét semmilyen körülmények között se 

lehessen felhasználni az egyházak lejáratására vagy egyéb politikai célokra. 

4.3. A TENNIVALÓK MEGHATÁROZÁSA 

A jelenlegi helyzet és a cél ismeretében lehetne a tennivalókat és azok ütemezését 
megtervezni. Elsősorban nem ilyen konkrét (kissé földhözragadt és üzletivállalkozás
ízű) feladatokra gondolok, mint 
- az Elcsendesedés Házának létrehozása (5.2.3.), 
- kulturált mellékhelyiség, pelenkázó, játszósarok kialakítása (6.1.1.1.), 
- evangélikus életmódprogram elindítása (?!) (6.1.1.4.) stb. 



Sokkal inkább ilyenekre: 
- A lelkészek és a rájuk bízott hívek kapcsolatának szorosabbá tétele: ne csak a temp

lomban találkozzanak. A hívek lássák azt, hogy a lelkész min fáradozik, a lelkész v i 
szont legyen tisztában azzal, hogy híveit milyen kérdések és problémák foglalkoz
tatják, milyen segítséget várnak tőle, ne mondják azt papjukról, hogy „hat napon át 
láthatatlan, hetedik nap érthetetlen". 

- A gyülekezeten belül a hívek, családok kapcsolatának szorosabbá tétele: ne csak a 
templomban találkozzanak, ismerjék meg egymást, különösen, ha hasonló élet
helyzetben vannak (például hasonló korúak a gyermekeik) és hasonló gondolatok 
foglalkoztatják őket. 

- A gyülekezetek egymás közötti kapcsolatának szorosabbá tétele. 
- Az evangélikus identitástudat erősítése (ezt megelőzően a fogalom tisztázása), ami 

remélhetőleg sok probléma (például az áldozatvállalás hiánya, az egyház életébe tör
ténő aktív bekapcsolódás nehézségei stb.) megoldását segítheti. 

- Garádi Péternek a Híd magazinban megjelent „Hogyan tovább, egyház?" című so
rozatának a feldolgozása. 

- A korrupció egyházon belüli felszámolása, az egyházból élők elmozdítása stb. 
Különösen is hangsúlyt fektetnék a társadalommal való dialógus fejlesztésére. A volt szocia

lista államok társadalmaiban elvetették a magot, hogy egyházak nélkül is elképzelhető 
egészséges társadalom. Fel kell őket világosítani, hogy ez hazugság: az emberiség tör
ténelmének kezdeteitől kezdve mindig voltak spirituális vezetők, varázslók, sámánok, 
papok, akiket a társadalom elismert, tisztelt és eltartott. Segítettek abban, hogy a tár
sadalom az anyagiakon túlra is lásson. Erre ma is szükség van! Azokban a társadal
makban, amelyeket a szocializmus elkerült, a nem hívők ma is (többé-kevésbé) ter
mészetesnek tartják, hogy az ő adójuk egy része is az egyházak céljait szolgálja. 

Az egyházaknak kell hogy legyen olyan mondanivalója, amellyel az értelmesen gon
dolkodó nem hívőket is elérheti. Például nemcsak hívők láthatják világosan azt, hogy 
az a társadalom, amelyet kizárólag a pénz irányít, nem lehet egészséges. Nemcsak 
hívők tudhatnak olyan hivatásokról (orvos, tanár, lelkész, művész stb.), amelyeket hi
vatástudatból és nem pusztán megélhetésből választanak az elhivatottak. A társada
lommal való kapcsolat javítása Magyarországon túlzás nélkül nevezhető' létkérdésnek az egyhá
zak szempontjából. 

4.4. FELEJTSÜK EL A HATÁRIDŐT! 

A 2017-es határidő kitűzése könnyen kapkodáshoz, elhamarkodott lépésekhez vezet
het. Válasszuk külön a kettőt: 
- ünnepeljük meg méltóan a reformáció jubileumát, 
- erőnkhöz mérten igyekezve, de az Úristenhez méltó tökéletességre törekedve vé

gezzük el a stratégiában megjelölt feladatokat! 



4.5. A Z ÚRISTEN SEGÍTSÉGÉVEL 

Ez a pont nem azért került a felsorolás végére, mert a legkevésbé fontos, hanem azért, 
mert az egészre vonatkozik. Ez a gondolat fogalmazódik meg a dokumentum elején a 
szerzők részéről is (1.2.). Ez nem azt jelenti, hogy mi csak imádkozzunk, a többit pedig 
bízzuk az Úrra, mert ez istenkísértés lenne, ehelyett - úgy gondolom - minden gon
dolatunkat (akár az eredeti dokumentumról, akár annak bírálatáról van szó) a lelkiis
meretünk („Isten helytartója" - Bakzó András3) előtt meg kell vizsgálni, hogy valóban 
az egész Magyarországi Evangélikus Egyház javát, vagy esetleg csak rokonaink, isme
rőseink, a ránk bízott közösség boldogulását, esetleg saját önös érdekeinket szolgál
juk-e vele. Ne legyen igazuk azoknak, akik azt állítják, hogy a stratégia csak arra lesz jó, 
hogy alapot szolgáltasson az egyre gyérebben csordogáló egyházi pénzek szétosztásá
hoz: aki stratégiában szereplő célra kér pénzt, az könnyebben jut hozzá, mint az, aki
nek célja nem szerepel a stratégiában (ezért aztán mindenki szeretne bekerülni a stra
tégiába) ! 

Úgy gondolom, hogy a dokumentum egyes részei nem állnak ki a lelkiismeret próbáját. Több 
helyen érezni lobbiérdekek megjelenését a célok között. Figyeljünk oda erre is! 

Jegyzetek 
1 Lásd http:/ /hu.wikipedia.org/wiki/Strategia. 

2 Evangélikus Közlöny, 2008 /2 . 9. o. 
3 Szenvedésbe ágyazott gyönyörűség. Balczó Andrással beszélget Kocsis L . Mihály. Kairosz, Budapest, 2005. 229. o. 



J O Ó B OLIVÉR 

Megújuló egyház 

„Uram, ébreszd egyházadat, 
és kezdd rajtam. 
Uram, építsd gyülekezetedet, 
és kezdd velem." 
(Ázsiai keresztények imádsága nyomán - részlet) 

„Elmúlt a régi. Kezdhetem az újat. 
Adj erőt nékem, hogy bátran induljak 
Új úton, mindig teutánad. 
Véled új élet hajnala támad." 
(EÉ 431,3) 

Hozzászólásom készítésénél két időköz játszik szerepet. Az egyik az a 30 év, ami az or
szágból való elmenekülésem óta eltelt. így a közé a néhány megkérdezett közé tartozom, 
aki nem él ugyanabban az egyházban, mint a stratégia készítői. Külföldi tartózkodá
som és újabban hosszabb otthon töltött időm alatt valamelyest betekintést nyertem 
anyaegyházam életébe. Ez alapján, külföldi tapasztalataim felhasználásával nyilvánítok 
véleményt Az evangélikus megújulás stratégiája című vitaanyagról. 

A másik időköz az az öt nap, amely rendelkezésemre áll a felkérés és a válasz bekül
dési határideje között. Ez valamiképpen az előzőből, vagyis külföldön való tartózkodá
somból következik. így a megtiszteltetés érzése mellé az idő szorításának érzése járult. 

A stratégiáról mindenekelőtt az a véleményem, hogy a Magyaroroszági Evangélikus 
Egyház megújulását célzó tervezet készítése nagyon időszerű és bátor vállalkozás. Ez 
a munka időről időre egyébként is szükséges az ecclesia semper reformanda elv alapján. 
A kommunista diktatúra egyházi változata és annak minden romboló hatása, valamint 
az utána bekövetkezett nagy átalakulás és az egyház mai állapota azonban feltétlenül 
szükségessé teszi az egyház életének és szolgálatának átgondolását és megújulásának 
keresését. 

Külön érdeme a stratégiának, hogy a megújulást közös gondolkodás útján, széles 
alapokon, a hívek és egyházi munkások lelkesítő bevonásával igyekszik megtervezni 
és folyamatosan megvalósítani. 

A stratégia egészét tekintve azonban úgy látom, hogy inkább részleges fejlesztési, 
modernizálási program, mint átfogó megújulást célzó tervezet. Hasonlít egy ötletbörze 



pontjaihoz, amelyeket sok további ponttal lehetne kiegészíteni. Mint ilyen, természe
tesen sok értékes gondolatot, javaslatot tartalmaz, amelyek megvalósítása már régóta 
időszerű. Ilyenek a lelki építkezés, az egyházi alkalmazottak evangélikus kötődése, az 
egységes lelkészi fizetés bevezetése, a felnőttképzés, szóróanyag készítése stb. 

A vitaanyagban (a Munkamódszer pont alatt) öt fejlesztési terület, ezen belül „negy
venkét lehetséges stratégiai cél" szerepel, amelyeket huszonegy horizontális cél egé
szít k i . Ezek tartalma ismeretlen. Hogy a horizontális cél, illetve kritérium mit takar, 
az szintén nem derül k i . Az öt fejlesztési területből és negyvenkét stratégiai célból k i 
választottak „öt lehetséges kiemelt stratégiai célt", és kidolgozták azok „fejlesztési 
tartalmát". Hogy ezt a kiválasztást mi indokolja, nem tudjuk meg. Nem is tudjuk ösz-
szehasonlítani a többi harmichéttel. Ezt az öt kidolgozott vázlatot példának szánták, 
vagy ezeket tartják legfontosabbnak? Mit jelent a kétszer is előforduló „lehetséges" 
megjelölés? Esetlegest, tetszőlegest? A többit is így lehetne kidolgozni, ha akarnánk? 
Mindegyik csak „lehetséges", egyik sem égetően szükséges? 

A részben ismeretlen célok dzsungelében eltéved az ember, és a „lehetséges" jelző 
elbizonytalanítja. Ezek az észrevételek egyre inkább jelzik az egész stratégia olvasása
kor észlelt elvi tisztázódás és helyzetfelmérés hiányát. Egy helyzetelemzést ugyan az 
átfogó vita és országos felmérés eredményeképpen (?) kilátásba helyez a vitaanyag 
(3.6.). Szerintem ezt a munka elejére kell tenni, mégpedig az elvi tisztázódáshoz csa
tolva. Ilyeneket azért készítünk, hogy ezekre építsünk egy tervezetet, és ezekből ve
zessünk le minden feladatot. 

Az elvi tisztázódásnál önértelmezésünknek, küldetésünknek mai megfogalmazására 
gondolok. Keressük a választ önmagunkra nézve: mi ad értelmet az egyház létének, mi
lyen lehet a mai megjelenési formája? A bibliai-teológiai meghatározottság (tradíció) 
hogyan válik szociálisan tapasztalhatóvá (szituáció)? Hogy értelmezzük magunkra 
nézve az egyház küldetését, és melyek a feltételei a küldetés teljesítésének? Milyen 
eszközök, cselekvési módok állnak a rendelkezésünkre? Milyen szerepet játszik az egy
ház léte és küldetése szempontjából a communio/koinónia? E szavak tartalma szoro
san összefügg az „élő kövek" metafora értelmével, amelyet érdemes lenne kiaknázni 
és a stratégiában mint vörös fonalat végigvezetni. 

Az egyház megújulásáról is kellene alapvető, iránymutató, biztató szót szólni a hitt 
és tapasztalt egyház feszültségében. M i az egyház megújulásának garanciája, feltétele? 
Hogyan mehet az végbe? Hogyan függ össze ezzel az alulról való építkezés, a bázis
mozgalom, az általános papság gondolata? 

Nem kellene ezt az alapvetést hosszan és bonyolultan megírni. Ha lehet, olyan egy
szerűen és világosan, hogy minden egyháztag megértse, rábólintson és megjegyezze. 
Ez által lehetne a megújulási stratégiát biztos alapra helyezni, egy pontból elágaztatni 
és az embereket a megújulás érdekében lelkesíteni. A stratégia mottóját/lógóját érde
mes lenne kártyán, plakáton megjeleníteni, hogy ez által is emlékeztessük és mozgó
sítsuk az embereket. 

Az elvi tisztázódás után szükségesnek látnám az egyház környezetének elemzését el
végezni. Milyen társadalmi, vallási környezetben él az evangélikus egyház? Milyen k i 
hívásokat, elvárásokat, lehetőségeket jelent ez? Hogyan határozza meg ez a környezet 



az egyház tagjainak életét és azok helyzetét, akik felé az egyház szolgálata irányulhat? 
Mi t jelent az ország jelenlegi „totális csődje", „erkölcsi, anyagi lepusztulása", „a ma
gyar nemzet végveszélye" - ahogy egy ismert közgazdász professzor fogalmaz - az egy
ház szolgálata szempontjából? 

A harmadik alapvető tisztázódás a stratégia számára a „seregszemle". Milyen a had
seregünk? Hogy néz ki az evangélikus egyház? Mennyire felel meg isteni meghatáro
zottságának és a kor követelményeinek? Mik az erősségei, hol vannak a gyenge pont
jai? Véleményem szerint akkor is, ha a stratégia legtöbb olvasója és megvitatója 
„ugyanabban az egyházban él, mint a stratégia előkészítői, és látja a problémákat, érzi 
a nehézségeket" (1.2.), szükséges ezeket néven nevezni és küldetésünk szempontjá
ból rangsorolni. Ez megint csak szükségesnek látszik a stratégia célkitűzéseinek szé
les körben való megértéséhez és az emberek motiválásához: ezen és ezért kell változ
tatni. Bizonyos pontokon azt kellene mondani: i t t a változtatás égetően szükséges! 
Ezt azért írom, mert otthoni tartózkodásom ideje alatt megdöbbentő esetek egész 
sorát tapasztaltam az evangélikus egyházban. Ezért is tartom fontosnak, hogy az egy
házhoz méltatlan és káros gyakorlatokat néven nevezzük és orvosoljuk. 

Ezek után a stratégia néhány pontjához fűzök megjegyzést. 
2.7. Ha az országos terv elkészül, érdemes lenne felszólítani a kerületek, egyház

megyék, gyülekezetek, intézmények vezetőit arra, hogy a központi stratégia széles kör
ben történő megtárgyalása után munkatársaik bevonásával készítsék el annak lebon
tását a saját területükre. 

3.2.2. Az egyház prófétai szolgálata elsősorban nem kezdeményezésből áll, hanem 
Isten igazságának és jó rendjének a világi hatalom számára való kritikai hirdetéséből 
akkor, amikor a felsőbbség hatalmával visszaél, és igazságtalan, embertelen és a kör
nyezetre káros tevékenységet folytat vagy megtűr. Az ilyen szolgálat egyúttal növeli az 
egyház tekintélyét és hitelét a jóérzésű emberek szemében, talán még a felsőbbség sze
mében is. Ha ez a szolgálat a kezdeményezés formájában is megnyilvánul, az csak jó. 

4.1. A kérdésfeltevés, hogy milyennek szeretnénk látni egyházunkat, interjúalanyok 
esetében jogos; egy megújulási stratégiában viszont az egyház Krisztusban meghatá
rozott voltából és működéséből kell kiindulni. Az említett jellemvonások és műkö
dési módok csak az egyház rendeltetésének felelhetnek meg, és akkor ez már nem „kí
vánsághangverseny". Hogy egy egyház mikor milyen jellegűvé válik, azt az adott szi
tuáció és küldetésének komolyanvétele határozza meg. 

5.2. A lelki megújulás számára segítségül szolgálhat a „szent" fogalmának újraérté
kelése. Szent az, aki elhívott minket, odaszentelte magát értünk, hogy neki szenteljük 
életünket, hogy szentül éljünk, hogy szent szolgálatban álljunk, szent házát, szent igé
jét, a szent keresztségét, szent vacsoráját megbecsüljük, szent gyülekezetét építsük, 
hogy a szentek szükségleteiről gondoskodjunk. „.. .mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, 
szent papsággá..." ( lPt 2,5). Ebből következik a keresztény élet és szolgálat méltósága 
és minősége. 

5.3. A „személyi erőforrások fejlesztésénél" az egyházi alkalmazottak és tisztségvi
selők képzése rendkívül fontos feladat. Ahogy a kántorképzés évtizedek óta áldáso
sán működik, úgy kellene az egyháztagok felnőttképzését is intézményesíteni és rövi-



debb-hosszabb tanfolyamok és internetes kurzusok által végezni. Egy bizonyos egyházi 
alapképzést kötelezővé lehetne tenni alkalmazottak és magasabb beosztású tisztség
viselők számára. 

5.3.3. Az önkéntes munkások megbecsülése szintén fontos ügy. Létszámuktól füg
gően lehetne nekik gyülekezeti, körzeti vagy egyházmegyei szinten évente egy ünnepi 
vacsora keretében köszönetet mondani. 

5.3.4. A szupervízió igénybevételét minden lelkésznek ajánlani kellene. Erre a szol
gálatra bizonyos lelkészeket ki is kellene képezni. A szupervizorok feladata legyen to
vábbá az egyéni krízisek, munkatársi és gyülekezeti konfliktusok esetében a segítség
nyújtás. 

5.3.5. Természetes követelmény, hogy minden alkalmazott keze ügyében legyen a 
törvénykönyv mellett az egyházi rendtartás, és minden állásról készüljön munkaköri 
leírás. Ezek alapján lehet a végzett munkát ellenőrizni és minősíteni. 

6.1.3. A lelkészi szolgálatra vonatkozó javítási terveket a személyi erőforrások fej
lesztése című 5. pontban tárgyalnám, nem a gyülekezet témakörén belül, hiszen nem
csak gyülekezeti lelkészek vannak, és a „személyi állományt" együtt kellene kezelni. 

I t t is alapvetőbb meghatározásokra és célkitűzésekre volna szükség, mint csupán a 
lelkészek nagyon indokolt munka- és életminőségének javítására. 

Az egyház megújulásánál alapvető kérdés a lelkészképzés. Főleg fiatal lelkészek ige
hirdetéseit hallgatva az a benyomásom, hogy dogmatikai, exegetikai és homiletikai is
mereteik hiányosak. Az az érzésem, hogy a teológushallgatók lelkigondozása sem tör
ténik kellő módon. A teológusotthonban történő lelki irányítás mellett az illetékes 
püspökök kapcsolatot tarthatnának a kerületükből kikerült lelkészjelöltekkel tanul
mányi idejük alatt, és a maguk részéről is megvizsgálhatnák és elősegíthetnék alkal
masságukat. 

6.1. A gyülekezeti munka fejlesztése mint kiemelt stratégiai cél kidolgozásában a 
családbarát egyház igénye, a kiscsoportos közösségi forma és egy életmódprogram el
indítása szerepel. Ezek új típusú alkalmak bevezetését jelentik. Mellettük azonban, és 
ahol ezek nem valósíthatók meg, ott ezek helyett a régi formákat is meg lehetne újí
tani, illetve új tartalommal megtölteni. Az istentiszteletek például, amelyek az egy
házi összejövetelek első számú reprezentánsai, sokkal emberbarátabbak lehetnének. 
Az istentisztelet utáni együttlét, beszélgetés, új résztvevők üdvözlése - tea, kávé mel
lett - megoldható a templomban is, és milyen családias hatása lenne, közösségteremtő 
élményt nyújtana! 

6.1.2. A misszió témájában is fontos lenne alapvető tisztázódás, világos célok, a fel
adat és a módszerek megfogalmazása. Ezen belül kellene a gyülekezetek missziói fel
adatáról, a lehetőségekről szólni és stratégiát készíteni. Missziói szolgálatot tölthet be 
a gyülekezeteknek egy-egy nem vallásos, szociális-diakóniai rendezvénye, amely sza
badidőprogramot biztosít, közösséget teremt különböző életkori csoportok számára. 
Ez segítséget nyújt az embereknek arra, hogy utat találjanak a hívők közösségébe is. 

A misszió témája alatt tárgyalja a vitaanyag a gyülekezetek megszűnését, új gyüle
kezetek létesítését, illetve a gyülekezeten kívül élő evangélikusok gondozását. Alapvető 
törekvésnek kellene lennie, hogy az országban élő minden evangélikust elérjünk és 



lehetőség szerint gondozzunk. Az egyház, különösen a misszió nem lehet profitori
entált! 

6.1.4. Utolsó megjegyzésem a gyülekezeti testvérkapcsolatok létrehozására vonat
kozik. Országon belüli, sőt 2-3 szomszéd gyülekezet összefogására gondolok, ame
lyek a munka megkönnyítése és színvonalának emelése érdekében elsősorban lelké
szeik által együttműködnek. Specializálódás, munkamegosztás révén könnyíthetnek 
egymáson, változatosabbá, igényesebbé válhat a szolgálatuk. Az ifjúsági és gyermek
munkában az ilyen összefogás különösen előnyös. 

Isten áldását kívánom az egyház megújulását célzó munka további menetére! 

? 



S Z E B I K IMRE 

A gyülekezeti szolgálat fontossága 

Megtisztelő számomra, hogy a megújulás stratégiatervezetéhez magam is hozzáadha
tom több évtizedes egyházi szolgálatom során gyűjtött tapasztalataim véleménycsokrát. 

1. Altalánosságban 

Örülök, hogy egyházunk komolyan készül a jövőre, s egyidejűleg a 2017-es, ötszáz 
éves reformációi évfordulóra. A stratégiatervezet feltételez egy korszakváltást, amely 
lassan végbemegy egyházunkban is. Ez valójában azt jelzi, hogy a népegyház évszáza
dos hagyományra épülő életformáját, kegyességét felváltja a tudatos egyháztagság hitét 
megvalló közössége. Ebben a lelki folyamatban a spiritualitás formálásának kitünte
tetten fontos szerepe van. Ezért az a célkitűzés, amely a jelen fázisban a spiritualitást 
és a humán erőforrást célozta meg, telitalálat. 

Jó a bizottságnak az az elképzelése is, hogy a gazdálkodásról, az egyházszervezet 
esetleges átalakításáról, valamint a kommunikáció fejlesztéséről egy későbbi fázisban 
kíván vitaanyagot közreadni. (Pedig a tervezet elkészítésekor még nem tört ránk a glo
bális gazdasági, társadalmi és morális krízis.) 

Az egész előkészítő munkából kitetszik: írói tisztában vannak azzal a felismeréssel, 
hogy nem velük kezdődik az evangélikus egyház, s minden bizonnyal nem is velük 
végződik. Ahogy előbb gondoskodnak vázáról, és csak utána vásárolnak virágot, egy
házunkban is a külső keret váza született meg, s most i t t az ideje, hogy illatozzék 
benne az evangélium szép virága. Ezt a belső lelki fejlődést célul tűző feladatot a ter
vezet egyházunk minden szolgálati területén következetesen kommunikálja és meg
valósításra ajánlja. így a gyülekezetektől az iskolákon át a különböző diakóniai intéz
ményekig szükségesnek tartja a spiritualitás igényének ébresztését. 

Őszintén józan az irat a tekintetben is, hogy megvallja, minden fáradozásunk csak 
eszköz a Szentlélek kezében, az eredmény az ő hatalmában van elrejtve. Az emberi té
nyező, a szolgálatot végző személyiség karizmái meghatározó jellegűek az emberi h i 
telesség és a munka eredményessége vonatkozásában. 

Fontos és üdvözlendő, hogy a vitaanyagot a legszélesebb kör számára készítették, 
amellyel a célkitűzés megvalósítását is elősegítik. Minél többen részt vesznek az elő
készítő munkában, annál inkább remélhető későbbi szolgálatvállalásuk is. 



2. Részletes vélemény 

1. A munkacsoport egyházfejlesztési területekről beszél tervezetében. A kezdemé
nyező, a szolgáló, a képzést végző és kultúrát létrehozó egyház kifejezése találó. De k i 
fejezetten egyházfejlesztésről szólni legalábbis vitatható. Azt a benyomást kelti, mintha 
az ember maga képes lenne az egyházat fejleszteni. Az Újszövetségben sem találko
zunk ezzel a kifejezéssel. Talán a növekvő (ApCsel 2,47), esetleg erősödő egyház szó
használatán lehet i t t gondolkozni. A fejlesztés szó közgazdasági kifejezés. 

Egyházunk jelenlegi állapotának, adottságainak a felmérése (helyzetelemzés) nélkü
lözhetetlen a stratégiakészítésben. Különös módon tud azonban egy-egy gyülekezet 
lelki arculata és financiális adottsága változni új lelkész szolgálatba állításával (pél
dául Szolnok, Szentendre stb.). 

2. Az egyházról alkotott vízió jól ragadja meg küldetésünket. Fontossá teszi az ige
hirdetés, a misszió végzését. A szolidaritás következetes végigvezetése bátran vállal
ható gondolat. Hasonlóan a lelkészi és nem lelkészi személyek együttes szolgálata is. 

Úgy vélem, szükséges megemlíteni az úrvacsora közösséget építő, Krisztussal való 
találkozást nyújtó alkalmát. A spirituális egyház fogalmába ez mindenképp beletarto
zik. A szentségi kegyesség deficitje hazai egyházunkban feltehetően a felvilágosodás 
és a református hatás egymásra találásának következménye. Ezt tudatosítani kívána
tos és pótolni szükséges a tanításban és a gyakori úrvacsorai alkalmak felkínálásában 
is - minden erőltetés nélkül. 

3. Az Elcsendesedés Házának gondolata a megjelölt cél külső kerete lehet. Bevezetés
képpen - konkrét tapasztalatok alapján - háromnapos hétvégék meghirdetését és elő
készítését javaslom. A felnőttképzés minden formája fontos szerepet kaphat a nem 
lelkészközpontú gyülekezetépítésben. Ezen a téren a lelkészek gondolkodásváltásá
nak elősegítése feltételezi az egész stratégia megvalósításának lehetővé tételét. 

Az önkéntes munka a jövő egyházának elengedhetetlen, megkerülhetetlen része. 
Külföldi példák is erre serkentenek. Mind az egyetemes papság, mind a laikus apos-
tolátus katolikus megfogalmazása és gyakorlatba való átültetése jelzi, hogy a híveink
kel való törődés, lelkigondozás, mindennapi életvitelükben való segítés nem lehet k i 
zárólag a lelkész feladata, mert ebbe nemcsak beleroppan, de elégséges mértékben 
nem is tudja végezni. A gyülekezetimunkatárs-képzés kellő módon visszaigazolja a 
gyülekezetek megnehezedett lelki adottságait, híveink sokkal több gonddal járó élet
formáját, napi feladataik sokaságát. A szolidaritás ezen a téren is szükséges. 

4. A stratégia szinte legfontosabb része a gyülekezetben végzett szolgálat. Kitűnő gon
dolat a család első helyen említése, hiszen ez az a szociológiai egység, amely a társa
dalomban a legnagyobb krízisét éli, az egyházban pedig a hitre nevelés első számú kö
zössége. A gyülekezet csak rásegít a legtöbb esetben. A gyülekezetépítésben érdemes 
megemlíteni - még ha nem is lehet mindenütt alkalmazni - az úgynevezett alfa-moz
galom kezdeményezését és azt az elképzelést, hogy egy-egy gyülekezeti munkatárs 10-



15 családdal tartson napi kapcsolatot éppen a segítő szándék jelzésével. Erre a rend
kívüli tapintatot igénylő munkára alaposan fel kell készíteni a szolgálatvállalókat, s 
gondozásuk is a lelkész egyik szupervíziós feladata. 

Kényes pontot érint a stratégiatervezet, amikor a nem fenntartható gyülekezet (va
lós) kérdését veti fel. Aligha tudja hazai evangélikus egyházunk a ma létező gyüleke
zetek egyharmadát jelentős mértékben finanszírozni fennmaradásuk érdekében az el
következő évtizedekben. Fokozatos intézkedés és bölcs belátás szükséges a határoza
tok meghozatalában testületi döntések alapján. 

Az egységes lelkészi fizetés gondolata több mint egy évtizede az asztalon van. Egyik 
oldalon teljesen jogos elvárás a legtöbb lelkész részéről, másik oldalon viszont nem 
szabad feledni, hogy egy nagy gyülekezetben a minimális lelkészi munka is több, mint 
a kisebb gyülekezetben a maximális elvégezhető feladat. Különösen zavaró tényező, 
hogy már az elmúlt időben is jelentkezett az a gond, hogy nagyobb igénybevételt je
lentő, létszámban is erősebb gyülekezetek nehezebben találtak megfelelő felkészült
ségű lelkészt, vagy szerényebb adottságokkal rendelkező személlyel voltak kénytele
nek beérni a lelkészválasztás során. Valamilyen egészséges differenciálás igazságosnak 
tűnhet. 

A képzési csomag készítése feltétlenül megvalósítandó, amely a munkatárs és tiszt
ségviselő személyek felkészítését, lelkészek továbbképzését szabályozza, elősegíti. Ez 
ugyan valamelyest ma is történik, de egységes formába öntése felerősítheti és elmé
lyítheti a jelenlegi formákat. 

Az ifjúsági munka országos koordinálása feltehetően eredményesebb lehet országos 
ifjúsági lelkész alkalmazásával, aki munkatársaival együtt az egyházmegyék ifjúsági 
lelkészeivel aktív, inspiráló és segítő kapcsolatban állhat. A regionális központok ki 
alakítása korkövetelmény mai helyzetünkben. 

Budapesti ifjúsági ház működtetését ökumenikus alapon javaslom végiggondolni. 
Ennek anyagi terhe is kisebb lehet ezáltal, másrészt a baráti és egyetemi kapcsolatok 
karakterisztikusabbak, mint a felekezeti kötődések. Ez nem zárja ki sajátosan evangé
likus programok kínálatát. 

A „hadra fogható" önkéntesek - látásom szerint - egyházunk aranytartalékai. Elő 
kell hívni, meg kell szólítani őket, és képzésüket folyamatosan biztosítani kell. A lel
készeket fel kell szabadítani ennek a gondolatnak az elfogadására, tudván, hogy az ön
kéntes munkások sohasem lehetnek a lelkész riválisai, annál inkább segítői és taná-
csolói a gyülekezeti munkában. Külföldi mintára érdemes a lektorképzés gondolatát is 
jövendő álmaink között számon tartani. 

Megbecsülésük munkájuk értékelésében, számukra tartott konferenciák spirituális 
karakterének megmutatásában különösen hangsúlyos. Az elhívás tisztázása kitünte
tetten prioritás ebben a szolgálatban. 

Az oktatás intézményeinkben jó hírnevet szerzett magának. A nevelés hangsúlyo
zása kívánatos. Ebben lehet az egyházi intézmények többletét leginkább meghatározni. 
Mivel intézményeink, ideértve a szociális, diakóniai munkát biztosító otthonainkat, 
leginkább függvényei a mindenkori kormány sajátos támogatási rendszerének, ezért 



2009-ben irreális további intézmények létrejöttéről álmodni. Vízióink azonban lehet
nek, sőt szükséges, hogy legyenek is. 

A szociális munka területén talán érdemes azt a remélt vágyunkat számon tartani, 
amely egy evangélikus kórház létrejöttét, megszervezését dédelgeti. Ebben az össze
függésben fel lehet vetnünk a diakónus- és diakonisszaképzés új formáit is. Az EHE 
hároméves képzése esetleg erre lehetőséget kínálhatna. 

A gyűjteményi munka azon sajátos értelmezése, amely ezt a feladatkört is a gyüle
kezetépítés és a társadalom tudatának formálása érdekében végzett szolgálatnak te
kinti , csak helyeselhető. Múltunk megbecsülése segíti a jelen jobb megértését, és a 
jövő építését munkálhatja a történelmi tapasztalatok ismeretében. Egy-egy kihelye
zett kiállítás megszervezése a vidék sajátos kincseinek megmutatásával az ország más 
tájain élők megbecsülésének gondolatát és jóleső érzését válthatja ki , ha majd jobb 
idők járnak felénk. 

Nyitott érdeklődéssel és kellő izgalommal várom a stratégiai tervezés további rész
feladatainak elképzeléseit a kommunikáció és a média, a szükséges anyagiak biztosí
tása és a felmerülő szervezeti kérdések területén. 

Az egyház Ura áldja meg gazdagon a stratégia tervezőinek felelős elgondolásait és 
egyházunk valamennyi szolgálattevőjét, akik majd stratégákká válnak Jézus Krisztus 
kezében. 



HARMATI BÉLA 

Oázisegyház 

A 2008. október 28-án írott első hozzászólásom után folyóiratunkban közlöm javított 
formában megjegyzéseimet. Az első hozzászólás óta eltelt öt hónap alatt több korábbi 
megállapításom elvesztette időszerűségét, viszont újabb helyzetek adtak új kérdéseket. 
Jó kezdeményezésnek tartom a stratégiai tervezést, és igen hasznos munkaként érté
kelem a problémákkal való foglalkozást. 

1. A köszöntésben ez áll: az olvasónak „...számos fórumon lesz lehetősége arra, hogy 
a stratégia vitaanyagáról véleményt nyilvánítson" (1.1.). Várom sokakkal együtt eze
ket a fórumokat! Az elmúlt négy-öt évben lényeges és az egész egyházat érdeklő kér
dések későn, közvetlenül a döntések előtt vagy éppen a döntések meghozatala után ke
rültek az egyház nyilvánossága elé. így volt ez az Üllői úti székház eladásával kapcso
latban, az új liturgia bevezetési kísérleteinél, a Szolidaritási Alap problémáinál. Jó 
lenne, ha az egyházi belső kommunikáció gyorsabbá válna. Vajon az elmúlt esztendő 
egyházkerületi, egyházmegyei és gyülekezeti presbiteri ülésein és közgyűlésein min
denütt napirendre kerültek ezek a kérdések? 

2. „...a közös gondolkodásunkhoz alapot jelentő általános helyzetértékelést nem fog
laltuk bele az anyagba" (1.2.). Helyes, hogy „a jövővel kapcsolatos legfontosabb célok
kal" (uo.) foglalkozik az irat, azonban alapvető hiányosságnak tartom, hogy hiányzik 
a felmérés. Nem bizonyos, hogy egyházi életünk mai problémáit és a prioritásokat 
egy-egy területen azonosan ítéljük meg. Szerintem késő, hogy „[a] vitát követően 
2009-ben kerül majd sor a stratégia részletes kidolgozására, amelyet egy átfogó, or
szágos felméréssel is egybekötött helyzetelemzés alapoz meg" (3.6.). Miért nem ez az or
szágos helyzetelemzés a kiindulópont? 

Az iratban később ugyanis azt olvassuk, hogy a szerkesztők feltételeznek egy, az or
szágon belül lassan növekvő keresztény vallási többséget (4.1.1.) Szinte minden ma
gyarországi vallásszociológiai felmérés ellene mond ennek a feltételezésnek! Még akkor 
is, ha a különböző egyházak számára adójuk 1%-át felajánlók számában emelkedés ta
pasztalható. Kistelepülési gyülekezeteink elszomorító zsugorodása, létszámbeli, anyagi 
és spirituális leépülése együtt jár a falvak jelenleg megfigyelhető kormányzati elsor-
vasztási politikájával (az agrártámogatási rendszer átalakítása, felvásárlási árak leszo
rítása, iskolák, postahivatalok bezárása, a kistermelők nagyvállalkozóktól és multiktól 
való függésének fokozódása stb.). A csökkenő gyermeklétszámból kiszámítható a kö-



vetkező évtizedekben várható gyülekezeti létszám, és ebből kikövetkeztethető számos 
jelenleg önálló kisebb egyházközség megszűnése, illetve összevonása. 

3. „...helytelenítjük a szünergizmus tanítását..." (2.2.). Az irat összefüggésébe kevéssé 
il l ik bele a szünergizmussal való foglalkozás. A sola gratia tétel magában foglalja, hogy 
Krisztus pro nobis - extra nos megváltói tette kizárja az emberi együttműködést. Az 
ember személyiségét viszont a megváltás nem kapcsolja ki , azaz sola gratia, de nem 
sine homine. Ebben az egyházstratégiai tervezésben az egyháztagok aktív közreműkö
déséről van szó, azaz a régi mondás szerint „Higgy tettel - tégy hittel!" A jó cseleke
detek helye nem a kegyelem előtt van, „érdemszerzésként", hanem utána, hálából, kö
vetkezményként.1 A reformáció kerek évfordulójára, 2017-re való készülésünk magá
val hozhatja a lutheri teológiai tételek alaposabb ismeretét és ismertetését. 

4. A munkamódszerekről szóló fejezet a stratégiai célok öt kiválasztott csoportjának 
felsorolásával kezdődik. A javasolt két prioritás a fejlesztési területeken a spiritualitás 
és a személyi erőforrások fejlesztése. Bizonyos, hogy egyházunk számára hármas ösz-
szefüggésben adódnak a feladatok: egyrészt az egyház belső problémái önmagukban, 
másrészt az egyház és a többi egyház kapcsolatában, az ökumenében, harmadrészt 
pedig egyházunk és a társadalom, az egyház és a külvilág viszonyában. Itt újra hang
súlyozni kell, megismételve az előzőkben már mondottakat, hogy helyzetelemzés nél
kül nem hiteles a stratégia. Az ugyanis nem kifogás, hogy mindnyájan benne élünk az 
egyházban, ismerjük a problémáit és érezzük a nehézségeit. A problémákban és a ne
hézségekben is vannak azonban prioritások, és ezek felismerésében bizonyára nem 
egyezünk. Borsodban más az ország és az egyház, mint Kemenesalján! 

5. A vízió ötödik pontja a feladat végzésének hogyanjával foglalkozik: „vitákban érle
lődő többségi döntések következetes végrehajtására van szükség" (4.1.5.). I t t arra a 
tényre figyelhetünk, hogy egyházunk jelenleg érvényes törvénykönyve nem valósítja 
meg következetesen a demokratikus szubszidiaritás elvét, és Montesquieu elméletére 
visszamenően a „hatalmi ágak" elválasztását sem. Az 1997.1. törvény 11. § szerint „a 
törvényhozást, az egyházkormányzást és a bíráskodást egymástól elválasztja", a zsinat 
feladatkörében mégis összekeveri a kormányzást és a törvényhozást. A stratégiai vég
rehajtással kapcsolatban azonban az látszik a legnagyobb problémának, hogy egyhá
zunk csúcsvezetésében az egymás mellé helyezett grémiumok - zsinat, országos pres
bitérium, elnökség, püspöki tanács - jogosítványainak kiosztása nem világos. Ebből 
időhúzás, adminisztratív bénultság és zűrzavar keletkezhet.2 

6. A prioritások fejezetben nagyon örültem küldetésünk lelki alapjai hangsúlyozásá
nak. Az Elcsendesedés Háza létrehozása nagyon jó gondolat, talán Piliscsabán lehetne 
kialakítani. 

7. A „Kik azok az evangélikusok?" szövegkörnyezetbe nem illő cím alatt az evangéli
kus identitásról, az azonosságtudat fejlesztéséről olvasunk. Hol maradt ebben az ösz-



szefüggésben a gyülekezetek, gyülekezeti közösségek szerepe? Természetes, hogy az 
intézmények, iskolák, szeretetotthonok, egyesületek, zenekarok, kórusok stb. szerepe 
igen jelentős lehet, ha „jól képzett, motivált emberek húzzák az egyház szekerét" 
(5.3.). A későbbi fejezetekben a stratégiai célok vázlatainál olvasunk erről bővebben. 
A vitaanyag ettől a fejezettől kezdve sok jó ötletet, javaslatot sorol fel a gyülekezetek, 
az ifjúsági munka, az egyházi intézmények számára. Ezeket a javaslatokat, amelyek 
több ponton ismétlést jelentenek, rendszerbe kellene foglalni. Probléma, hogy a meg
valósítandó javaslatok egymás mellé „öntése" nem segít azok prioritásának vizsgálata 
nélkül. Nagy kérdés, kit szólítanak meg ezek a javaslatok, azaz ki , mikor, hol kell hogy 
elkezdje végrehajtani ezeket. Vajon 2017-ig ezen programokat meg lehet egyházunk
ban valósítani a végrehajtáshoz szükséges csapat nélkül? Véleményem szerint a 2017-ig 
tartó időszakaszban a legfontosabb kérdés az egyházi oktatás-nevelés-képzés problémája, és cso
dálkozom, miért maradt ki hittudományi egyetemünk a stratégiai tervezésből. A legutolsó év
tizedek végzett teológiai évfolyamai - tisztelet a kivételnek - nem mutatnak biztató 
képet. Talán azért, mert a fejkvóta megállapítása miatt teológiánk igyekezett minél 
több hallgatót felvenni, és nem szűrte meg alaposan tudásukat és lelki felkészültsé
güket a felvételi és a vizsgák alkalmával? Még nehezebb kérdés: mit tudunk kezdeni 
azokkal a lelkészekkel, egyházi tisztségviselőkkel, akik környezetük, gyülekezetük és 
a társadalom számára is megbotránkoztató módon élnek, bibliai és humán polgári er
kölcsöt is megszégyenítő módon rúgják szét házasságukat és családjukat, és ezzel hi
teltelenné teszik lelkészi szolgálatukat? Mi t sem segít rajtuk és a megbotránkoztatott 
gyülekezeteken, hogy sokszor egy ilyen lelkész személyes befolyásával visszaélve rá
veszi a presbitériumát, hogy botránya ellenére ne űzzék el! 

8. A gyűjteményekről szóló fejezet rövid, összefogott és kapcsolódik a missziós taní
tás és képzés problémaköréhez. Ebben az összefüggésben ma, 2009-ben a legnagyobb 
probléma az anyagi erő hiánya és a bizonytalan jogi helyzet. 

9. Biztató az oktatás-nevelés vonalán, hogy 2008. november 3-5. között az OLMK ke
retében megtárgyalásra került a lelkészi továbbképzés és a Lelkészakadémia prog
ramja. Egyházmegyei és egyházkerületi közgyűléseken már napirenden van a program 
megbeszélése. Nincsenek viszont világosan elkülönítve a feladatok az egyes egyházi 
szervezeti egységek számára a gyülekezetektől kezdve a felsőbb egyházi szervezetekig 
és intézményekig. Nem világos, ki miért felelős, és olyan sok, egyébként helyes és tet
szetős megvalósítandó ötletet sorol fel a program ömlesztve, amelyek tömegében el
vész az egyes egyháztag és a tisztségviselő. Kevesebb megvalósítandó cél több lenne! 
A program tulajdonképpen laza „ötlethalmaz", rászorul a 6. pontban említett „profil
tisztítás" munkájára (6.4.4.1.). A 3.3. pont szerint az előkészítők 42 lehetséges stra
tégiai célt azonosítottak, kiegészítve 21 horizontális céllal. Ezeket rendszerbe kell fog
lalni, mert a jelenlegi formában nem áttekinthetők. 

10. Javaslom, hogy a stratégiai program kidolgozásában abból induljunk ki , milyen 
struktúránk és intézményrendszerünk van, ezeknek ma milyen feladataik adódnak 



egyházi struktúránk, hagyományaink, a jézusi missziói parancs és a vonatkozó törvé
nyek és rendszabályok szerint (egyházközségek, egyházmegyék, kerületek, országos 
egyházi struktúra, intézmények stb.). Ezekre az egyházi szervezeti egységekre ma
gukra kell rábízni, hogy mérjék fel a tervezés első fokán, hogyan látják helyzetüket ma 
és jövőjüket 2017-ig. Gyülekezeteink és egyéb szervezeti egységeink más-más hely
zetben vannak, még akkor is, ha hasonló közös problémáik is adódnak. Maguk tudják 
legjobban, mit vállalhatnak a jövőben. Az egyházi felügyeleti grémiumok felelősei ez 
után kell hogy megbeszéljék az egyes gyülekezetekkel, iskolákkal stb. a teendőket. 
Tehát: strukturális tervezés, de alulról indítva a szubszidiaritás elve szerint! Kérdés, vajon 
van-e szükség akkora szervezetre, mint a jelenlegi (3 kerület, 17 egyházmegye, orszá
gos iroda stb.) Több gyülekezetben a jövő azt hozhatja 2017-ig, hogy fel kell adni ön
állóságukat, mert nem tudnak lelkészi állást fizetni lélekszámuk csökkenése miatt. 
Különösen nehéz feladat megbecsülni ingatlanjaink sorsát. A stratégiakészítés első 
stációja után, abba belefolyva el lehet indítani az országos stratégia kimunkálását, aho
gyan a kézbe adott 2008. júliusi irat teszi. Nincs sok időnk a tervezésre! 

Még egy kérdés: az előkészítő anyagból kimaradt egy fontos probléma, amelyet 
azonban feltétlenül meg kell említenünk, ez pedig egyházunk és a kormány viszonyá
nak kérdése. Evek óta gond, hogy bár vannak írott megegyezések, kormányzati ígére
tek, országos számvevőszéki megállapítások, ezek ellenére nem adja meg a kormány 
mindazt a támogatást az egyháznak, ami járna. 

11. Hadd írjam le befejezésképpen a magam vízióját a következő évtizedek magyar 
evangélikus egyházáról: ez az „oázisegyház" képe. Ugyanis kicsiny és szétszórt egy
házunk diaszpóralehetőségei nem engedik meg, hogy a magyar társadalom egészében 
jelen legyünk, nem tudjuk áthatni az egész „sivatagot". Azonban arra képeseknek kell 
lennünk, hogy egy-egy „oázist" építsünk k i . Egy-egy jól működő gyülekezet, egy-egy 
evangélikus iskola, egy-egy diakóniai intézet, egy-egy egyházi újság a maga helyén 
lehet oázis, ahol az emberek jézusi spirituális táplálékot, erkölcsi útbaigazítást, sze
retetet és békességet találnak. A szociáletika bibliai-jézusi-lutheri alapjai szerint nem 
az „Isten országa" mint tökéletes emberi közösség és társadalom földi megvalósítására 
hívott el Mesterünk, hanem személyes Istenhez térésre és a környező világ megvál
toztatására, „a jelenleginél egy kevésbé rossz világ" megvalósítására. 

Jegyzetek 
1 Vö. Forell , George Wolfgang: Faith Active in Love. Augsburg, Minneapolis, 1959. 
2 Vö. Harmati Béla: Eccles ia semper reformanda. Lelkipásztor, 2006/2 . 65-69 . o. 



HAFENSCHER KÁROLY (ID.) 

Egy teológus a stratégiáról 

Tisztelettel mondok köszönetet hittestvéreimnek, hogy felkerestek és megkértek vé
leményem nyilvánítására. Merészség válaszolnom ugyan 83 éves koromban, aki a múl
tat és közelmúltat 1945-től 89-ig és a mai napig jobban ismerem, mint ahogyan a jövő 
tervezéséhez hitelesen tudnék hozzászólni. Az elaborátum 2017-ig tervezi víziójának 
megvalósulását. Nyilvánvaló, hogy ez az idő a Luther-dekádban már nem az én nem
zedékem ideje. 

Teológus vagyok, ezért nekem idegen az irat terminológiája, maga az alcím is a stra
tégia szó használatával. A sztratégosz kifejezés eredetileg hadászati jelentésű, és a be
lőle származó szavak hadvezért, katonai tábort, harci cselekményt jelentenek. A tak
tika a stratégiának egy részlete, konkrét környezetben való alkalmazása. Ugyanakkor 
tudom, hogy egyházunkban nemcsak teológusok vagy lelkészek élnek, hanem gyüle
kezeti tagok, akik nem görögül gondolkoznak, és számukra az egyház élete a gyüleke
zetben folyik, ott, ahol üzleti szférában, műszaki vonalon, értelmiségi szinten vagy fa
lusi körülmények között élnek és gondolkoznak. A vitairat szóhasználata érthetőbb 
számukra, mint az én gondolkodásomban. A nyelvezet mutatja, hogy a szerkesztők 
mai lelkészekre és gyülekezeti tagokra gondoltak, és számukra nem idegen ez a fajta 
fogalmazás, sőt anyanyelvükön felül ezt a nyelvet beszélik. Magam részéről remélem, 
hogy az egész gondolkodásmód, ami a szövegben tükröződik, könnyen érthető az ol
vasók számára. Nekem az egyház nem egyszerűen „civil szervezet", ahogy sokan azo
nosítják, és ezzel súlytalanítják szolgálatát és gondolkodását. A társadalom vezetői 
még ezt a kifejezést sem fogadják el, hiszen tapasztaltuk, hogy az úgynevezett csúcs
értekezleten az egyházak nem kaptak meghívást a többi „civil szervezet" között. 

A magam részéről, aki a legutóbbi zsinat első fázisában teológiai bizottságunk el
nökeként vettem részt és a zsinat preambulumának 90%-ban szerzője és fogalmazója 
voltam, az egyházat még jogi keretben is teológiai alapúnak tartom. Ugyanakkor látom, 
hogy az egyházon belül is gyarapszik a jogi nyelv és a juridista gondolkodás. Ez az 
evangélikusoktól tulajdonképpen idegen, hiszen a római katolikusok és reformátusok 
esszenciális jelleget tulajdonítanak a struktúrának és az egyházjognak, nálunk azonban 
szekunder szerepet tölt be mindkettő. Luther nem volt jogász, biblikus teológus volt, 
nem is dicsekedhetett egyházjogi eredményekkel. A názáreti Jézus, amikor a farizeu
sokkal ellentétbe került, kora jogászaival, törvénytudóival vitatkozott, vagy a liberális 
szadduceusokkal folytatott párbeszédet és a főpapság ellen beszélt, de tiszteletre mél
tóan fogalmazott. Az egyházjog, stratégia és taktika minden lokális vagy regionális 



evangélikus egyházban más, a szomszédos Ausztriában, az evangélikus hátterű Skan
dináviában vagy a tengerentúl amerikai világában. Ez természetes, hiszen a forma vagy 
a taktika nem az egyház lényegéhez tartozik, hanem környezetében gyakorolható élet
folytatására vonatkozik. 

Amennyire igaz, hogy társadalmi, szociális kérdésekben az egyházaknak állást kell 
foglalniuk, ugyanakkor igaz az is, hogy nem szabad a „kontratársadalom" szerepében 
tetszelegve, mindenkit kioktatva végeznie feladatát. 

Életbevágóan fontos, hogy érthető nyelven beszéljünk saját híveinkhez. Bármelyik 
foglalkozást tekintjük is, mérnökök, szociológusok, pedagógusok, pszichológusok alig 
értik nyelvünket. így közös nyelvtanulásra is szükség van. Csak akkor tudunk reflexiós 
feladatot betölteni, jelenségekre hitelesen, érthetően válaszolni, a szituációt komo
lyan vevő teológiában részt venni, ha nyelvünk és gondolkodásmódunk nem archaikus, 
múzeumba való. Ez az evangélikusok számára nagyobb feladat, mint a római katoli
kusok vagy reformátusok számára. Aquinói Tamás filozófus, Kálvin János jogász is 
volt. Jellemző, hogy a marxista-keresztény párbeszédben Garaudy professzor velünk 
nem tudott mit kezdeni, és Weber professzor a reformátusokat tartja a társadalmi és 
gazdasági élet természetes reflektálóinak. Az evangélikusokat pedig szociális kérdé
sekben konzervatívnak tekintik, noha munka- és családetikánk, morálunk sokat jelent 
a mindenkori társadalom számára. 

Egyházunk nem vonul ki a világból szent exodusszal, de ebben a világban hiszi, 
hogy Urunk megőrzi népét (Jn 17,15). 

Speciális körülmények között kaptam kézhez a vitairatot, amely ugyan 2008 júliu
sában készült el, de én 2009. március 17-én hallottam róla, és másnap kaptam ke
zembe az iratot. Nehezíti helyzetünket, hogy már 2008 nyara óta nagyot változott kör
nyezetünk. Világválságról szólunk ma, a hazai politikában érezhető hatásáról is, gaz
dasági, de főleg bizalmi válságról, a bizalom hiányáról, sőt napjainkban kormányvál
ságról is, zavaros parlamenti hangulatról. Egyikünk sem próféta, hogy láthatná a kö
zeli és a tervezett jövőt. Akinek „látása van", figyelje meg Jézus szavát. O kortársait 
arra figyelmezteti: „Ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjá
tok: látunk, megmarad a bűnötök." (Jn 9,40-41) Karner professzor a hatvanas években 
gyakran emlegette ezt az igehelyet egyházvezetői körökben. 

Egyházunknak egyrészt a múlt romantikamentes értékelése és a jövő perspektívá
jának, trendjeinek, tendenciáinak fürkészése a feladata. Kettős a jézusi figyelmezte
tés: határt szab a tervezőnek, hogy még ma elkérhetik lelkünket, mégis tervezni kell, 
mint a toronyépítőnek vagy a hadba indulónak. Korlátok és lehetőségek feszültsége ez. 
A vitairathoz is szerényen hozzátehetnénk: ha 2017-ig egyáltalán élünk... (To be or not 
to be - ez a valódi posztmodern kérdés.) 

A hadakozás, harc, háború paradigmája idegen tőlem, mert az egyház nem harctér. 
Az ecclesia militans eredetileg saját bűneinkkel szembeni harcot jelentett. Pál apostol is 
mortificatio suit végzett, amikor önmagát öklözte. Nem hirdetett harcot a judaizmus 
vagy a hellenizmus ellen, hanem mindkét gondolkodásnak és gyakorlatnak evangéli
umot hirdetett. 

Ezek után megbecsülöm a vitairat kezdeményezését a keresztény felelősség jele-



ként, a dolgozat elkészítésére fordított időt (bár az utolsó két oldal időzavart érzékel
tet) , becsülöm a csapatmunka jelleget, olvasva a résztvevők névsorát, a valóban színes, 
sokoldalú részvételt, hiszen gyülekezeti tagok, püspök, esperesek, felügyelők, a média 
embere, könyvtáros, parókus lelkész, a KIE, a Mevisz, a Szélrózsa vezetői, szervezői 
éppen úgy helyet kapnak, mint a Maek vezetője, budapesti és fővároson kívüli evan
gélikus egyháztagok. 

Pozitív vonásnak és tartalomnak ítélem az igényességet, a színvonalas megjelenést, 
a tudatos vezetőképzés ügyét, az öntudat hangsúlyozását (identitás), a generációk és 
a generációs árkok figyelembe vételét, az értelmi és érzelmi oldalak fontosságát, az 
egész irat európai jellegét és ennek megjelenését. A nem egyházi világ foglalkozásait 
is figyelembe vevő szándékot: vállalatvezetők, vállalkozók, munkavállalók megszokott 
és használt kategóriáit. 

Nyelvi szempontból siralmasan rossznak tartom a fogalmazást. Kerékbe töri anya
nyelvünket, néha félreérthető kifejezések használatát: összetartás összetartozás he
lyett, közös beszervezés toborzás helyett. Ki húzza az egyház szekerét? - ezt a kérdést 
én háromszor - különböző egyházpolitikai helyzetben - vezetőktől hallottam. A Szent
írásban sokkal érthetőbb és ma is alkalmazható kifejezések szolgálnak az egyház meg
határozására. A „szupervízió" kifejezés az idegen szavak szótárában nem található, de 
van „szuperrevízió" a felülvizsgálat értelmében és „szupervizit" orvosi értelemben. A 
„spiritualitás" a lelkiség elfogadott kifejezése. A „felmerült" szó képzavar a „felvető
dött" helyett, a súlyos balta, sőt a súlyos probléma is felvetődik vagy előkerül. A „pilot 
projekt" (k-val c helyett) még nem elfogadott kifejezés a köznyelvben. Az életmód
program biblikusán a tízparancsolat (nomosz), a szeretet kettős parancsa és Jézus ön
magára mutató napiparancsa (entolé) széles lehetőséget nyújt e gondolat kifejezésére. 
A motiválás, a szankcionálás felesleges idegen szó, mint a csapathoz tartozás, amely 
inkább részesedést jelent a koinonia fordításaként, Isten ajándékaiban való részvételt. 
A futballcsapatokban, a KISZ-ben, a cserkészek között stb. beszélnek csapatszellem
ről, az egyházban ennél többről van szó. A „multifunkcionális", a „képzési csomag", 
a „profilbővítés", „profiltisztítás" műszó, számomra pótolható. 

A vitaanyaghoz olyan egyszerű lelkipásztori feladatokat is érdemes lett volna ma
gyarul közölni, mint látogatás, beteglátogatás, lelkipásztori beszélgetés, gyónás és fel-
oldozás, keresztelési, esketési és temetési szolgálatok előkészítése. ízléstelennek tar
tom például a „legvacakabb bulvárlapok" említését vagy a „pofonegyszerű igazság" k i 
fejezést. Mivel kritikát is kértek az olvasóktól, megbecsülésem kifejezésével együtt né
hány bíráló megjegyzést is tettem. „Multum sed non multa." 



MIHÁLYI ZOLTÁN 

Misszió és oktatás 

Nagy örömömre szolgált, amikor kézhez kaptam Élő kövek egyháza címmel a Magyar
országi Evangélikus Egyház megújulási stratégiáját tartalmazó összeállítás vitaanyagát. 

Különösen örültem, mert nagyon fontosnak tartom, hogy ez az összeállítás - ha sok 
vajúdás után is, de - létrejött, ami önmagában is igen nagy eredmény; a stratégiát szé
les körből, sok területről kiválasztott munkacsapat állította össze; az elkészült anyag 
nem végleges dokumentum, hanem egy tényleges vitaanyag. 

Kardinális kérdésnek tekintem, hogy a vitaanyag véleményezése során felszínre ke
rülő hasznos javaslatok beépüljenek az anyagba. Ugyanakkor szem előtt kell tartani, 
hogy a megújulás stratégiájának anyaga a viták során ne váljék rózsaszín ködbe vesző, 
szép, de irreális álmok gyűjteményévé, amivel egy feladat teljesítését ugyan k i lehet pi
pálni, de gyakorlati haszna nem lévén csak egy polcra lehet eltenni. A vitára bocsátást 
támogatandó a Magyar Evangélikus Értelmiségi Társaság (Mevét) Intézőbizottsága el
határozta, hogy - a 2.7. ponttal összhangban - a vitaanyag néhány kérdését országos 
rendezvény programjává teszi a szélesebb körű megvitatás érdekében. 

Jelen hozzászólásomban minden (részlet) kérdésre nem térek ki , csak azokra, ame
lyeket másként vagy árnyaltabban látok, illetve azokra, amelyek véleményem szerint 
különlegesen fontosak. Az egyes témáknál lehetőség szerint jelzem a vitaanyagnak azt 
a helyét, amelyhez az adott téma csatlakozik. 

A modellváltáshoz kapcsolódva (2.4.) taktika és stratégia fogalmát nem állítanám 
szembe egymással. Bármilyen jó is egy stratégia, megfelelő taktika nélkül perspekti
vikusan eredménytelenségre van ítélve. Ugyanakkor több jó taktikai lépés egymástól 
függetlenül, megfelelő stratégia nélkül káoszhoz vezethet. A jó stratégiához a megva
lósítás során hozzá kell rendelni a megfelelő taktikai lépéseket, vagy más szóval a cse
lekvési programot. 

Visszatekintve az elmúlt kétezer év történelmére, azt látjuk, hogy a keresztyénAe-
resztény egyházak, illetve közösségi csoportok közül azok tudtak fennmaradni és fej
lődni, amelyek a komolyan vett spiritualitás mellett megtalálták azt a szolgálati terü
letet, amely az őket körülvevő társadalom számára kiemelkedően hasznos, nemegyszer 
nélkülözhetetlen volt. Gondoljunk csak az egyes tudományágak és művészetek felka
rolására, a gyógyító tevékenységre, az iskolák létrehozására, a felnőttoktatásra, a sze
gények gondozására vagy például a reformáció társadalmi fejlődést eredményező ha
tására. Azok a közösségek, amelyek ilyen szolgálatot nem vállaltak fel, előbb-utóbb 



visszaszorultak, elsorvadtak. Egyházunk jövőképében négy ilyen szolgálati területet 
említek meg (2.5.): 

Diakónia (3.2.3.): Az intézményeinkben folyamatosan zajló ellátás területén, úgy 
gondolom, jó úton járunk (6.4.2.). Az intézményen kívüli ellátás területén jelentkező 
feladatokra viszont, beleértve a gyülekezeteket is (6.4.4-5.), a lehetőségeinket figye
lembe véve ki kell dolgozni a célirányos cselekvési programot. 

Oktatás (3.2.4., 4.1.3., 6.3.2.): Értékvesztett társadalmunkban, a szétzilált oktatási 
struktúrában az újra- vagy újonnan indított intézményeink hiányt pótolnak. Az irán
tuk folyamatosan megnyilvánuló nagy igény igazolja szükségességüket. Szerepük az 
egyházi élet szempontjából kimagasló és vitathatatlan. 

Kultúra (3.2.5.): A globalizáció által átjárt világunkban kultúránkat, elsősorban nem
zeti kultúránkat az elüzletiesedés és elsivárosodás veszélye fenyegeti. Az értékőrzés te
rületén sok feladat vár ránk. Nem a korábbi értelemben bírált vagy kedvelt kultúrpro-
testantizmusra gondolok, hanem annál sokkal általánosabb és átfogóbb felfogásban 
tekintem a kérdést. Ennek része, és csak része a gyűjtemények (6.5.) problematikája. 
Áttételesen ugyan, de idetartozónak érzem az egyes szellemi központok kialakítását is. 
Ebben a kérdésben, úgy gondolom, egy-egy nagyobb gyülekezetre vagy iskoláink egy 
részére lehetne alapozni, és a működtetésbe bevonni a környékbeli aktív értelmiségi
eket. Ez a kérdés már felvetődött a Mevét egy korábbi konferenciáján is. 

Közösségi élet (6.1.1.): Anyagias, csak a fogyasztásra összpontosító társadalmunkban 
az elidegenedett embereknek igen nagy szüksége van mind a városokban, mind a fal
vakban a befogadó, hiteles közösségekre. Ezen a téren van talán a legnagyobb szükség 
az egyházak speciális, mások által kevésbé pótolható szolgálatára. Ez a terület ugyan
akkor szinte magától értetődően kínálja a misszió lehetőségét is. Fontos szerepe van 
itt gyülekezetünk tagjainak, akik ismeretségük révén elhívhatnak kívülálló személye
ket is a közösségbe - ha az vonzó -, így a lelkészek olyanokkal is kapcsolatba kerül
hetnek, akikkel egyébként nem lenne módjuk találkozni. 

Jelen helyzetünkben egyházunk egyik legfontosabb feladatának látom (4.1.1., 6.1.2.) 
missziós, ezen belül hazai missziós küldetésünket. Úgy gondolom, ezen a téren új 
munkamódszerek megtalálására van szükség. 

Szakembereknek érdemes lenne elemezni a neoprotestáns és az egyes kisegyházak 
(szekták) munkamódszerét. It t nyomatékosan nem a hitbeli és tanításbeli különbö
zőségek feladására gondolok, hanem a technikai módszerek esetleges alkalmazható
ságára. 

Itt emelem ki és hívom fel gyülekezeteink figyelmét az oktatási intézményeink nyúj
totta missziós lehetőségekre. Manapság nem ritka, hogy a gyerek hozza el a szülőket 
a templomba, mi viszont nem mindig tudjuk ott tartani őket. Az elmúlt évek misszi
ósnak tervezett alkalmai inkább a velünk járók hitmélyítő alkalmai lettek. Nem vitatva 
a hitmélyítő alkalmak igen fontos szerepét, missziós célok érdekében én inkább a 
Tamás-mise jellegű alkalmakat látom megfelelőnek. Szabadjon it t - nem szó szerint -
idézni dr. Sólyom Jenő néhai teológiai professzor ide vonatkozó gondolatát: akiknek 
még nem volt kapcsolata az egyházzal, azokat misszionálni kell; akiknek valaha volt 



már kapcsolatuk az egyházzal, de eltávolodtak, azokat evangélizálni kell; a gyülekezet 
tagjainak az igét kell hirdetni. 

A megújulási stratégiának az életbe való átültetésére, a hozzá kapcsolódó taktikai 
feladatok kidolgozására és megvalósítására megfelelően képzett, kondicionált és fize
tett lelkészi és munkatársi gárdára van szükség, akiket elkötelezett világi tisztségvi
selők és gyülekezeti tagok segítenek (5.3.). Az egyházban különösen érvényes, hogy 
csak minőségi munkát szabad végezni. 

A lelkészeknek ebben a folyamatban kiemelkedően fontos kulcsszerepük van. Mun
ka- és életminőségük javítása alapvető feladat (6.1.3.). Ezen a téren azonban, úgy vé
lem, nem az egységes lelkészi fizetés a megoldás. Külföldi példák mutatják, hogy ahol 
a lelkészek javadalmazása elszakad a gyülekezeti munkájuktól - vagyis nincs közvet
len visszacsatolás ott sok esetben nagy számban kiürülnek a templomok (Finnor
szág, Németország), míg az Egyesült Államokban központi támogatás nélkül is aktív 
gyülekezeti élet van (evangélikus is). Ugyanakkor elengedhetetlennek tartom, hogy a 
területi adottságokból adódóan elöregedő, valamint a missziói gyülekezetek lelkészei 
központi támogatásban részesüljenek annak érdekében, hogy az életviszonyuk meg
felelő legyen a minőségi munkavégzéshez. Másik oldalról viszont a jövedelmeknek egy 
felső határt is meg kellene állapítani az irreálisan magas javadalmazás kialakulásának 
megakadályozására. 

A lelkészek munkáját segítendő célul kellene kitűzni az esperesek mellé beosztott 
lelkészek kötelező kirendelését, akit az esperes belátása szerint a gyülekezetéből kieső 
munkája részbeni pótlásával vagy egyéb egyházmegyei feladatok, helyettesítsek ellá
tásával bízhat meg. A lelkészeinkkel kapcsolatban jelentkező lelkigondozói feledatok 
ellátására meg kellene gondolni kerületenként egy lelkészi (szuperintendensi?) stá
tusz létrehozását. Az ezt a feladatot ellátó személy munkáját a püspök által irányítot
tan és az esperesekkel összehangoltan végezné. 

A gyülekezetépítési tanácsadó szolgálat (6.1.4.1.) személyi állományának kiválasz
tásánál nagyon fontos olyan közreműködőket megnyerni, akik már maguk is részt vet
tek sikeres gyülekezetépítési munkában. Tehát ne az „íróasztal mellől" irányítsunk át 
„elméleti" embereket, és ne olyanokat, akiket egyébként más területen nem lehet al
kalmazni. 

A világi tisztségviselőknek, szolgálóknak nemcsak a gyülekezetekben van fontos 
szerepe (4.1.5.), hanem magasabb egyházkormányzati szinten is. Korábbi egyházke
rületi jegyzőként, illetve egyházmegyei másodfelügyelőként elhibázott zsinati döntés
nek tartom az egyházkerületi presbitériumok megszüntetését és az egyházmegyei pres
bitériumok nem lelkészi állományának visszaszorítását. Egyetértek azzal, hogy for
mális ülésezések és rendezvények feleslegesen kötnek le és vonnak el máshonnan sok 
energiát, de ezt a presbitériumok tevékenységének újragondolásával és átszervezésé
vel kellett volna inkább orvosolni. Úgy gondolom, vagy vissza kellene állítani ezeket 
az irányítást segítő szinteket, vagy újakat kellene létrehozni. Megfelelő struktúra ese
tén a szakmailag alkalmas világi, aktív szakemberek sok terhet tudnának levenni a lel
készek válláról a közösségépítés, a koordináció, a szervezés, a pénzügy, az üzemelte
tés, valamint a jogi, gazdasági, műszaki, informatikai feladatok területén. 



KÉZDY PÁL 

Vonzó gyülekezeti élet 

A szerkesztőbizottság által gondos munkával összeállított stratégiai tervezetet tanul
mányozva rá kellett jönnöm arra, hogy a tervezet egészéhez csak általános megállapí
tásokat téve tudnék hozzászólni. Ezért a stratégiai célok közül csak a közvetlenül a 
gyülekezetekre vonatkozó gondolataimat szeretném megosztani testvéreimmel. 

1. Nagyon fontosnak tartom nemcsak a vonzó gyülekezeti élet, hanem a vonzó gyüleke
zetek megteremtését mint alapvető missziói célt. A gyülekezet és ezen belül a templom, 
az istentiszteleti közösség, a lelkész és a gyülekezet tagjai vagy vonzzák, vagy taszít
ják a kívülállókat, akik egyaránt lehetnek hívő emberek vagy hitetlenek, evangélikusok, 
más vallásúak vagy vallás nélküliek. A cél természetesen az, hogy minél vonzóbbá te
gyük gyülekezeteinket mindenki számára, hogy minél többen keressék és találják meg 
- evangélikus gyülekezeteinken keresztül is - az Istenhez vezető utat, jussanak el az 
élő Jézussal való találkozásra. Ennek eléréséhez - felelős gyülekezeti vezetőként, pres-
bitérként vagy a gyülekezet egyszerű tagjaként - a Szentlélek segítségét kérve minden 
eszközt meg kell ragadnunk, lehetőségeink szerint lelkiekben, időben és anyagiakban 
áldozatokat kell hoznunk, és több, látszólag nem nagyjelentőségű dologra is oda kell 
figyelnünk. Szeretnék ezzel kapcsolatban néhány gyakorlati szempontot említeni. 

Fontos, hogy gyülekezeti életünk földrajzi színtere, tehát templomunk és a hozzá 
tartozó építmények kívül-belül hívogató, barátságos, mindenkit örömmel befogadó lé
tesítmények legyenek. Öröm a tiszta, rendezett templomkert vagy templomi bejárat, 
a templomajtón vagy a kerítésen elhelyezett információs tábla, amelyen legalább az 
istentiszteletek pontos időpontja és a lelkész elérhetősége fel van tüntetve. Szomorú, 
ha a templomon vagy a templomkerítésen ilyen információ nem olvasható, esetleg 
még az sem derül ki , hogy evangélikus templom előtt áll az érdeklődő. Az is szomorú 
állapot, amikor egy gyülekezet elhanyagolt hirdetőtábláján az olvasható, hogy az is
tentisztelet kezdete 10 óra, a valóságban pedig 14 óra, vagy pedig a táblán a múlt évi 
rendezvényekre szóló meghívók olvashatók. 

Örömöt jelent, ha a gyülekezetbe betérőket a templomajtóban egy presbiter vagy 
gyülekezeti tag fogadja, és istentisztelet után a híveket ugyanitt a lelkész búcsúztatja 
el. Szintén öröm a gyermekeket külön fogadó gyermek-bibliaköri vezető jelenléte. Na
gyon jó a tervezetben a családokra nagy hangsúlyt helyező stratégiai elv, a családbarát 
egyház megteremtése. A baba-mama körök már az egészen kicsiket is bevezetik a gyü
lekezetbe. Emellett azonban nagyon fontosnak tartanám a stratégia kiegészítését különös 



odafigyeléssel az időskorúakra és az egyedülállókra. E célból javasolható a gyülekezetekben 
az időskorúakkal való délelőtti foglalkozás általános bevezetése: délelőtti bibliaórák, 
délelőtti vagy kora délutáni kézimunka- vagy egyéb közösségteremtő alkalmak rend
szeres tartása, és ha erre lehetőség van, szerény étkezéssel összekapcsolt közösségi 
foglalkozások, előadások, beszámolók, esetleg kisebb kirándulások szervezése. (Az 
idősebb nemzedék részére az esti alkalmak egyre kevésbé megfelelőek.) 

2. Sajnálom, hogy a stratégiai tervezet elutasítja az „élő kövekkel" szembeállítva a 
„holt kövekből" történő építkezést. Az élő kövekről szóló vers, lPt 2,5 konfirmációi 
igém volt, és azóta is életem vezérfonala az a tudat, hogy Isten élő kövekből építi fel 
a gyülekezet lelki házát. Azonban a megfelelő nagyságú és funkciójú építmények 
(templomok, gyülekezeti termek, parókiák, a gyülekezet részére könnyen elérhető, 
kulturált mellékhelyiségek stb.) létesítése és a meglévők célirányos bővítése szüksé
ges ahhoz, hogy a gyülekezetek tagjai megfelelő körülmények között összejöjjenek 
Isten dicsőítésére. Nagyon fontos a meglévő létesítmények folyamatos és gondos kar
bantartása is. Mint egyházát szerető építőmérnök, őszinte szívvel ajánlom az öt le
hetséges stratégia mellett hatodiknak a kövekből is építkező egyházat. 

Szavakkal el nem mondható annak a mintegy harminc gyülekezet tagjainak az 
öröme, akik az utóbbi évtizedekben templomot tudtak építeni. Az új templom - sok 
gyülekezet első temploma - magához vonzotta, összegyűjtötte az így megajándéko
zott gyülekezetek számos olyan hívét is, akik addig esetleg más közösségbe jártak is
tentiszteletre, esetleg nem jártak sehová sem. Magam is ilyen gyülekezet tagja vagyok: 
naponta adok hálát Istennek nyolc éve felépült templomunkért és gyülekezeti köz
pontunkért. 

3. Nagyon jónak tartom a missziói háttértámogatás célját szolgáló információs cso
mag kialakítását. A stratégiai tervezetben felsoroltak mellett fontos lehet evangélikus 
identitásunk növelése és egységesebb látásmódunk céljából is egyházunk 20. századi 
történetének átfogó, átgondolt kiadványa, valamint egyházunk felépítésének, szerve
zetének összefoglaló ismertetője. 

Az információs csomag elkészítését nemcsak egyházunk egészére, hanem minden 
egyes gyülekezetre vonatkoztatva is fontosnak tartom. Ahhoz,, hogy gyülekezetünknek 
ne csak egyszerű tagjai, hanem valóban „házigazdái" lehessünk, fontos, hogy tájéko
zottak legyünk a gyülekezettel kapcsolatos fontosabb kérdésekben, elsősorban a kö
vetkezőkben: 
- a gyülekezet lelkészeinek, esperesének, püspökének és főbb tisztségviselőinek is

merete, elérhetősége; 
- a gyülekezet rendszeres alkalmainak ismerete, a tőlünk érdeklődőknek pontos tá

jékoztatás adása időpontokról, a gyülekezeten belüli helyszínekről; 
- a gyülekezet alkalmainak, programjainak az ismerete időpontokkal, helyszínekkel; 
- a gyülekezet egészének az ismerete (története, népmozgalmi adatai, tervei, lehető

ségei, továbbá a gyülekezeti központ egyes berendezéseinek ismerete, kezelése). 



4. Nagyon fontos missziói szerepe van a médiának, a televízióban és a rádióban való 
megjelenésünk formájának, tartalmának, mondanivalójának: egyaránt közös a felelős
sége a műsorszerkesztőnek, a lelkésznek és a gyülekezet tagjainak. (Missziói ereje van 
televíziós istentiszteleten az együtt éneklő gyülekezetnek, énekkari szolgálatnak, jó 
igehirdetésnek, a rádióban a színes, tartalmas egyházi félóráknak; kedvezőtlen hatása 
van viszont televízióban a néha félig üres padsoroknak vagy a néha csak kevés spiri
tuális tartalmat nyújtó rádiós műsoroknak.) Az írott sajtónak természetesen hasonlóan 
nagy a felelőssége. 

5. Fontos része missziói szolgálatunknak a gyülekezetünk területén élő, választói jegy
zékben nem szereplő, de ismert, továbbá a népszámlálás szerint magukat evangélikus
nak valló, eddig azonban ismeretlen személyek megismerése, elérése, megszólítása, 
majd a gyülekezetbe integrálása, végső célként pedig Krisztushoz vezetése eszközei
nek megtalálása. Ezek az eszközök kezdetben egészen különfélék lehetnek a temp
lomi hangversenyre hívástól kezdve a diakóniai jellegű segítségnyújtásig, lelkészláto
gatásig. (Esetleg kapcsolódási pontot jelenthetnek közös ismerősökről, közös érdek
lődési körünkről vagy közös evangélikus hátterünkről folytatott beszélgetések, majd 
bizonyságtételünk a gyülekezeti élet örömeiről.) Ezt követheti figyelmük felkeltése az 
evangélium iránt. 



CSORBA BÉLA 

Elő kövek gyülekezete - Stratégiakészítés 
a vecsési evangélikus gyülekezetben 

Mottónk: „Az Élő kövek egyháza" egészét az „Élő kövek gyülekezetei" alkotják - az evangéli
kus megújulás stratégiáját döntően az evangélikus gyülekezetek töltik meg tartalommal. 

Előzmények 

Az elmúlt év őszén Révfülöpön került megrendezésre a felügyelők országos találkozó
ja. Izgalmasnak tartottam a témát, amelyről ekkor hallottam először: a megújulás stra
tégiája. Mivel egy ilyen alkalomra ill ik felkészülni, kinyomtattam az anyagot az inter
netről, és elolvastam. Első benyomás: szerkezetileg jól felépített anyag jól fogalmazó 
emberek tollából. Aztán megint elolvastam, próbáltam figyelmesebb lenni, biztos ben
nem van a hiba... Második benyomás: okos általánosságokat tartalmazó irat, néhány, az 
olvasót elvarázsolni képes szóval, kifejezéssel megtűzdelve, no meg számos olyan do
loggal, amelyről én úgy gondoltam, hogy most is így van. Egészen biztosan bennem 
van a hiba... Következett az ismételt olvasás, de most részenként átgondolva. A be
nyomások egyre jobban megfogalmazódtak, összeálltak bennem: átláttam, hogy ez egy jó k i 
indulási alap egy későbbi munkához, de konkrét tartalommal nem igazán van meg
töltve. Nem tartalmazza a bázis meghatározását, a rendelkezésre álló erők bemutatá
sát. Ezt későbbre teszi. Nekem ez a „való világból" szokatlan forma. A maga általános 
módján felsorol feladatokat, de nem jelöli meg a szükséges forrásokat, illetve azok elő
teremtésének módját. Magán a konferencián ezek közül a kérdések közül sokra vá
laszt ugyan nem kaptam, de magyarázatot arra, hogy miért van így, igen. Ez is jelen
tős előrelépés volt. Az igazi nyeresége a dolognak azonban az volt, hogy a felügyelői 
konferencia után azon törtem a fejem, hogy ezt a nagy országos anyagot hogyan lehet ve
csési léptékűvé tenni és gyakorlati dolgokkal, konkrétumokkal gazdagon megtölteni. 

Lelkésznőnkkel először találkozva és beszámolva a Révfülöpön történtekről, azon
nal eldöntöttük, hogy a következő presbiteri értekezlet egyik napirendi pontja lesz az 
ezzel kapcsolatos beszámolóm. A dolog komolyságának azzal adtunk némi nyomaté
kot, hogy körülbelül egy-másfél héttel korábban minden presbiter testvérünk meg
kapta az írásos anyagot azzal a kéréssel, hogy olvassa el az értekezlet előtt. A beszá
moló, úgy érzem, jól sikerült, és bár még lehetett érezni a „Mire jó ez? Úgysem lesz 
belőle semmi..." hangulatát, de már egy egészen más szellemiség életképességet mu
tató fuvallatát is határozottan meg lehetett tapasztalni. A konkrét hozadék pedig az 



volt, hogy a presbitérium még ezen a gyűlésén létrehozta a vecsési evangélikus gyüle
kezet megújulási stratégiai munkacsoportját, amelynek vezetésével engem bízott meg. 
A bizottság hat, önként jelentkező tagból áll, akiket, azt hiszem, i l l ik i t t megnevezni, 
még akkor is, ha sokukat nem ismerik személyesen. A tagok tehát: Heinemann Ildikó, 
Jermann Pálné, Kisvölcsei Rita, Schmidt Károly, Koczor Dávid és jómagam. Már a 
munkacsoport megalakításakor egyértelműen meg lettek határozva a stratégiakészítés 
fő szabályai, amelyek tömören összefoglalva a következők: a munkacsoport tagjai a 
legjobb tudásuk szerint végzik a feladatukat, amelyről rendszeresen beszámolnak a 
presbitériumnak. A presbitérium folyamatosan véleményezheti a munkacsoport mun
káját, javaslatot tehet változtatásokra akár tartalmi, akár személyi kérdésekben. A 
munkacsoport elkészíti a gyülekezet megújításának és működésének 3-5 éves, közép
távú stratégiai tervét, amelyet átad a presbitériumnak véleményezésre. A végleges 
anyagot az esetleges módosításokat követően a presbitérium fogadja el. A presbité
rium az anyagot tájékoztató jelleggel a gyülekezet közgyűlése elé terjeszti. 

Ezt a folyamatot követően a megújulási stratégiai munkacsoport megszűnik, illetve 
átalakul a megvalósítást ellenőrző és elemző munkacsoporttá. 

Stratégiakészítő munka a gyakorlatban 

Első megbeszélésünk 2008. november 25-én volt. Megállapodtunk arról, hogy minden 
megbeszélésről feljegyzés készül, egyrészt hogy ne vesszenek el gondolatok, másrészt 
mert ez jelentős segítség lesz a későbbi végleges anyag összeállításához. Ezeket a fel
jegyzéseket én készítem el, és mindenki megkapja. 

Elhatároztuk, hogy kiindulópontnak és elsősorban szerkezeti vezérfonalnak tekint
jük az országos stratégia vitaanyagát, ugyanakkor azt is eldöntöttük, hogy a kis gyü
lekezetek sajátosságai, illetve konkrétan Vecsésre jellemző egyedi körülmények miatt 
ha kell, eltérünk az országos stratégia rendszerétől. It t azonnal fel is merült egy gyö
keres ellentét, mégpedig az erőink felmérésének kérdése. Ezt az országos anyag ké
sőbbi időpontra teszi, mi viszont első helyre soroltuk. Ennek több oka is van. Egy
részt a legutóbbi népszámlálás alkalmával sokkal többen vallották magukat evangéli
kusnak Vecsésen, Gyálon és Üllőn egyaránt, mint ahány lélekről nekünk tudomásunk 
van, másrészt mindhárom város kedvelt célpontja a Budapestről kiköltözőknek, így 
ezek a számok mára vélhetően lényegesen magasabbak. Harmadrészt az is lényeges 
indok volt, hogy a rendelkezésünkre álló adatbázis egy korábbi időszak igényeinek 
megfelelően készült, és így esély sincs egyes, konkrétabb adatokat igénylő terveink 
későbbi megvalósítására. I t t gondolok például a gyülekezet tagjainak rendszeres meg
szólítására egyes személyes évfordulójuk kapcsán vagy az elektronikus kapcsolattartás 
óriási előnyeinek kihasználására. Első gyűlésünkön azonnal döntöttünk arról, hogy 
felmérjük erőinket, és elkészítjük azt az adatbázist, amely alapja lehet későbbi mun
kánknak, és próbál valós képet nyújtani humánerőforrásunkról. Ehhez egy kérdőívet 
terveztünk összeállítani, amelynek elkészítésével engem bízott meg a munkacsoport. 
Szerencsés körülmény, hogy valamennyien tudunk e-mailben kommunikálni, így vé-



leményezésre körbe tudtam küldeni a kérdőívet, a jelzett véleményeket beépítve a kö
vetkező gyűlésen jóvá tudtuk hagyni, és első lépésben az aktív templomba járókkal v i 
szonylag gyorsan meg is tudtuk kezdeni a kitöltését. Ennek határideje március 15. Ezt 
követően felosztjuk a látóterünkben lévő, de templomba nem járó evangélikus csalá
dokat a gyülekezet tagjai között, és ők megkeresik azokat a kérdőívvel. Határidő: május 
31. Az összegyűjtött anyagok rögzítésének, rendszerezésének határideje június 30. A 
teljesen ismeretlen evangélikusok felkutatási stratégiájának kidolgozására ezt köve
tően tér vissza a munkacsoport. A határidős elemek felsorolását azért tartottam szük
ségesnek, hogy bemutassam a saját „fejlődésünket". Ezek a határidők ugyanis egy ké
sőbbi megbeszélésen lettek kitűzve, látva azt, hogy sokan a rendszeresen templomba 
járók közül sem töltötték még ki az adatlapot. Általában elhatároztuk, hogy feladata
inkat határidőzve tűzzük k i . 

A megbeszélés során a munkacsoport próbálta megfogalmazni a stratégia két pólu
sának (hol tartunk és hová kívánunk eljutni) körvonalait. 

A hol tartunk? kérdésében a tiszta kép kialakításához szükséges az erőink felmérése. 
Népszámlálási adatok szerint a magukat evangélikusnak vallók száma: 

Gyál 231 fő 
Üllő 203 fő 
Vecsés 385 fő 
Összesen: 819 fő 

Saját adataink kisebb számokat mutatnak, de ennek valószínű oka, hogy azok csalá
dokra és nem egyénekre vonatkoznak. Szükséges az adatok pontosítása és az infor
mációk körének bővítése (születési, keresztelési, konfirmációi, elérhetőségi adatok). 
Kérdőívet kell készíteni, amelyet először a gyülekezeti alkalmakat látogatók töltenek 
ki , majd az ő bevonásukkal meg kell szervezni a személyes látogatást a nyilvántartá
sunkban szereplőknél, és náluk is ki kell tölteni a kérdőívet. 

A munkacsoport tagjai megfogalmaztak alapgondolatokat azzal kapcsolatban, hogy 
mi a víziójuk a jövő gyülekezetével kapcsolatban. A következők hangzottak el: 

A gyülekezet legyen a spiritualitás alapjain nyugvóan vonzó közösség („alig várjuk 
az alkalmakat" érzés), aktív tagjai minden korosztályban gyarapodjanak, legyen igazi 
közösség templomban és templomon kívül is (ennek megvalósításához legyen közös
ségformáló ereje, tartsunk ezt a célt szolgáló alkalmakat is), legyen a családok gyüle
kezete, a templomot érezzék a hívők otthonuknak, alakuljon k i igazi felelősségválla
lás a gyülekezeti tagok részéről a gyülekezettel kapcsolatban, és viszont. 

A munkacsoport tagjai megállapodtak, hogy következő összejövetelük tervezett té
mája továbbra is a helyzetelemzés. Ehhez mindenki összegyűjti gondolatait a gyüle
kezet SWOT elemzésének elkészítéséhez. Úgy gondoltuk, hogy a jövővel kapcsolatos 
elvárások teljesüléséhez végrehajtandó feladatok meghatározásához szükség van egy 
korrekt, őszinte felmérésre a pillanatnyi állapotokról. Ezzel kapcsolatban született 
meg az a gondolat, hogy alkalmazzuk az üzleti életben szokásos formát, az úgyneve
zett SWOT analízist, amely kifejezetten stratégiakészítések alapjául szolgál. A moza-



ikszó az „erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek" szavak angol megfelelői
nek kezdőbetűiből áll össze. A munkacsoport a következő területekre lebontva külön-
külön elkészítette ezt az elemzést: gyülekezetépítés, ifjúsági munka, oktatás (hang
súlyozva a felnőttoktatást), diakónia, gyűjtemények. 

Nem tudom, hogy lehet, illetve érdemes-e különbséget tenni beszélgetéseink szín
vonala, hangulata között, de kétségtelen, hogy kifejezetten élvezetes volt ezzel az ál
talunk alkotott kis szellemi műhellyel elkészíteni az analíziseket. Ezeket szándékosan 
nem másolom ide, mert meggyőződésem, hogy mindenkinek a sajátját kell elkészíte
nie ahhoz, hogy igazán értékes segítséget tudjon nyújtani az analízis a stratégia elké
szítéséhez. 

Az analízis a későbbiekben átalakul egy stratégiakészítő mátrixszá, amely vízszin
tesen (felül) ábrázolja az erősségeket és a gyengeségeket, függőlegesen (baloldalt) a le
hetőségeket és a veszélyeket, és a metszéspontokban kell meghatározni a lehetőség
erősség stratégiát, a lehetősség-gyengeség stratégiát, a veszély-erősség stratégiát, va
lamint a veszély-gyengeség stratégiát. Ez a munkafázis szintén rendkívül tartalmas, ér
tékes beszélgetéseket generál. It t jelenik meg a gyakorlatban, hogy mennyire hasznos 
volt előzetesen az analízis elkészítése. Most i t t tartunk, a konkrét stratégiai feladatok 
meghatározásánál. Természetesen a jövőre vonatkozó elképzeléseink kialakításánál az 
előzetes elemzéstől egészen független gondolatok is felmerülnek, amelyek adott eset
ben ugyanolyan értékesek, mint az elemzés eredményeként születettek. 

A beszélgetések során megfogalmazódott bennünk, hogy - főleg az újszerű progra
mok meghirdetése, szervezése, lebonyolítása során - előtérbe helyezzük a „civil" sze
repet. Próbáljuk csökkenteni a lelkész terheit, illetve szeretnénk így is megmutatni, 
hogy egy gyülekezet természetesen mindenekelőtt Isten tiszta élő igéjének és Jézus 
Krisztus megváltó kegyelmének hirdetése köré szerveződő lelki közösség, de nem min
den feladat csak a gyülekezet lelkészére hárul azért, hogy ez a közösség megmaradjon 
és gyarapodjék. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy írjak a hibáinkról is. 
A gyülekezet pillanatnyi helyzete megköveteli egyes cselekvési programok azonnali 

végrehajtását, elindítását a teljes anyag elkészültét megelőzően. Ide tartozik például az 
adatgyűjtés, az ifjúsági munka, a közösségfejlesztés új elemeinek megvalósítása stb. 
Ezek a feladatok elindulnak, működnek, de mivel a teljes lebonyolításukat a munka
csoport végzi, azok a negatív visszacsatolás elvén rontják annak hatékonyságát. Ma
gyarul gyakran eltérünk az eredeti céltól, és a stratégiakészítés helyett napi szervezési 
feladatokkal foglalkozunk, ami rendkívül káros következményekkel fog járni hosszú 
távon. Lényegesnek tartjuk, hogy a továbbiakban jelentkező feladatokra felelősöket, 
eseti munkacsoportokat jelöljünk k i . Ez egyrészt a közösségfejlesztő céljainkkal is 
egyezik, másrészt lehetőséget ad rá, hogy minden energiánkat a saját feladatainkra 
tudjuk fordítani. Ugyanakkor azt is eldöntöttük, hogy azokat a programjainkat, ame
lyek a stratégiakészítéssel párhuzamosan a gyakorlatban is megvalósulnak, minden 
esetben elemezni fogjuk a SWOT analízis eszközeivel, lehetővé téve a hibák azonnali 
kiszűrését, illetve újabb pozitív elemek bevonását a még színvonalasabb és hatéko
nyabb lebonyolítás érdekében. 



Záró gondolataim között mindenekelőtt hadd hangsúlyozzam ki, hogy bár most 
nekem volt módom a munkánkról beszélni, de érdemeim semmivel sem nagyobbak, 
mint a munkacsoport bármely tagjáé. Ezt a munkát csak egy olyan közösség képes el
végezni, amely elkötelezett ebben a szolgálatban, és áldozatokat tud hozni annak ér
dekében, hogy a kitűzött cél teljes egészében megvalósuljon. Adja Isten, hogy töret
len kitartással tudjuk végezni feladatainkat, és segítségére tudjunk lenni minél több 
testvéri gyülekezetnek, akik szintén elhatározzák, hogy elkészítik megújulási straté
giájukat. 

Stratégiai célok a Vecsési Evangélikus Egyházközségben 

ERŐINK FELMÉRÉSE 

- Az aktív templombajárók esetében felgyorsítjuk a kérdőívek kitöltésének folyama
tát, ha kell, személyes segítségnyújtással. Ezt a munkafázist március 15-ig be kí
vánjuk fejezni. 

- Ezt követően azonnal elkészítjük a tervet a kérdőívnek az inaktív gyülekezeti ta
gokhoz történő eljuttatásról, a munkát haladéktalanul megkezdjük, és május végéig 
befejezzük. 

- Az így összegyűjtött információk rendezését, rögzítését június 30-ig elvégezzük. 
- A munkacsoport ezt követően meghatározza annak a harmadik csoportnak a felku

tatására vonatkozó munkatervét, amely pillanatnyilag egyáltalán nincs a látókö
rünkben. 

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS 

- Egybehangzó vélemény alakult ki a jelenlévőkben arról, hogy gyökeresen meg kell 
változtatni a gyülekezet közösségi jellegét, szorosabbá kell fűzni az együvé tartozás 
érzését és felelősségét. Ehhez felhasználjuk a kifejezetten hitéleti alkalmak adta le
hetőségeket, de ezek mellett egyéb rendezvényeket, együttléteket is szervezünk. 

- Hagyományteremtő szándékkal megrendezzük a farsanghoz köthető szeretetven
dégségünket, gyülekezeti farsangot. Tekintettel arra, hogy a farsangi időszak ha
marosan véget ér, a munkacsoport azonnal döntött a február 22-ei időpontról. 

- A szervezéssel kapcsolatos feladatokat az idő rövidsége miatt a munkacsoport tag
jai egymás közt osztották fel. 

- Erősítjük a „civil" kezdeményezések rendszerét, csökkentve a lelkész terheit és erő
sítve a gyülekezeti közösségtudatot. Ehhez kapcsolódóan - különösen a nem szo
rosan hitéleti - rendezvények meghirdetését, szervezését a presbitérium tagjai vég
zik. (Csorba Béla mindhárom gyülekezet istentiszteletein részt vesz, és a lelkészi 
hirdetéseket követően hirdeti a farsangi rendezvényt, valamint az azzal kapcsolatos 
tudni- és tennivalókat.) 

- A jövőben ezt és az ehhez hasonló feladatokat a presbitérium által kijelölt eseti 
munkacsoportok végzik. 



- Közös kirándulásokat szervezünk, amelyek kötődhetnek természetjáráshoz, kultu
rális programokhoz, város- és gyülekezetlátogatásokhoz stb. 

- A tavaszi-nyári időszakban családi összejöveteleket szervezünk szalonnasütéssel, 
bográcsozással, grillezéssel, borkóstolóval stb. Ezeknél az alkalmaknál lényeges, 
hogy mindhárom város gyülekezete lesz házigazda, és kölcsönösen részt fognak 
venni egymás rendezvényein. 

- A gyülekezeti kérdőívek feldolgozása után kidolgozzuk az egyes gyülekezeti tagok 
személyes évfordulóiról történő megemlékezés módozatainak rendszerét, és ezt 
rendszeresen végezzük. Az így kialakított hagyomány erősíteni fogja a gyülekezet
hez tartozás érzését. 

- Kihasználjuk a Gyálon zajló bibliaórák különösen mély lelki értékeit, és a bibliaórák 
időszakán kívül évente megrendezzük a „gyáli bibliaolvasó esték" rendezvényét. 

- Kezdeményezzük a történelmi egyházak helyi gyülekezeteivel a kapcsolatfelvételt, 
kötetlen vagy egy-egy témakörhöz kötött beszélgetések megszervezését, helyi öku
menikus rendezvények életre hívását, rendszeressé tételét. 

- A jövő alkalmainak szervezésénél bevonjuk a közös munkába azokat, akik külön
böző okok miatt ettől korábban távolmaradtak. 

- A gyülekezetben kialakulnak bibliaolvasó és imakörök, amelyek családok közössé
geiből, különböző alapokon jönnek létre. Ezek a rendező elvek lehetnek például a 
földrajzi közelség, érdeklődési kör, hasonló munkahely stb. 

KOMMUNIKÁCIÓ 

- A megnövekedett létszámú gyülekezet tagjai között lesznek felelősei a csoportokat 
összefogó, lelkiségen alapuló kommunikációnak. Ennek a kialakulását fogja segíteni 
a gyülekezeti felnőttképzésben való részvétel. E szolgálat létrejöttében szerepe lesz 
a spontán formálódásnak, de lesz a témának kijelölt felelőse a presbitériumban is. 

- Ki fog alakulni az istentiszteletet követő beszélgetés mint a lelki kommunikáció 
egyik elsődleges formája, ahol mindenkinek lehetősége lesz elmondani, hogy mit 
kapott a hallott igékből, a prédikációból, és milyen egyéb gondolatok ébredtek ben
ne. Ez azt a célt is szolgálni fogja, hogy a lelkész visszajelzést kapjon arról, miként 
fogadta be, értette meg a gyülekezet azt, amit Isten igéjének magyarázatául mondani 
kívánt. 

- A gyülekezeti tagok adatainak, elérhetőségeinek felmérése után ki fogjuk használni 
az elektronikus kommunikáció minden lehetséges formáját az aktív kapcsolattar
tásra. Célunk lesz az együvé tartozás érzésének fokozása csakúgy, mint az egyes al
kalmakról, rendezvényekről gyors és részletes tájékoztatás nyújtása. 



KISS J E N Ő 

Miben, mikor, mit, mennyit, hogyan és 
miért változtassunk? 

A Magyarországi Evangélikus Egyház jövőjéről való gondolkodás jegyében laikusként 
fogalmazok meg néhány gondolatot. Kiindulásul a vitaanyagként rendelkezésre bo
csátott, Elő kövek egyháza című írás szolgál, amely valóban „a közös gondolkodásnak az 
indító dokumentuma" (6.8.) a maga problémafölvető, a gondokat nem elhallgató, a fel
adatokat széles palettán és jól összefoglaló, célratörően áttekintő voltával. 

Luther szerint „ecclesia semper reformanda est". Igen, az egyház is állandó reformra, 
a megújítva megőrzésre s a megőrizve megújításra szorul. Kérdés „csupán" az: miben, 
mikor, mit, mennyit, hogyan és miért változtassunk? Pusztán a változtatás kedvéért 
nem érdemes változtatni. De mert a világ, a környezet, a társadalom is változik, a fo
lyamatos módosítások bizonyos területeken az egyházban is elkerülhetetlenek. 

Az imént föltett kérdésre a válaszadást úgy érdemes megkísérelnünk, hogy kiindu
lunk abból, amit tudunk, ismerünk. A múlt és a jelen tényei adják tehát a kiinduló fix 
pontot. A pontos helyzetfölmérés teszi lehetővé a jó diagnózist. Reális jövőképet k i 
alakítani csak a mindenkori jelen ismeretéből kiindulva lehet. Víziónkat, ha van - már
pedig kell, hogy legyen -, ehhez viszonyítva érdemes körvonalazni. Milyen célokat sze
retnénk megvalósítani? Mennyiben tudjuk összhangba hozni a jelent a jövővel? Lehet 
ugyanis álmokat szövögetni, fantáziálni, grandiózus terveket rajzolni, ám tudnivaló, 
sok ideális elképzelés megtört már a rideg valóság kemény hullámtörőin. Másfelől vi
szont ha úgy véljük, a jelenben több minden javításra, jobbításra, módosításra szorul 
az egyházban is, akkor szükség van az újítás merészségére, az új úton való elindulás bá
torságára, egyszersmind azonban a megvalósítandó célok világos megfogalmazására is. 

A szóban forgó tervezet ezt a bátorságot tükrözi, valamint azt a fölismerést, hogy a 
Magyarországi Evangélikus Egyház bizony lépéskényszerben van. Mégpedig sürgős lé
péskényszerben. Oly mértékben megváltozott a világ és benne a mi környezetünk is, 
s oly mértékben változik továbbra is (nemcsak politikai, gazdasági, hanem kulturális 
téren, valamint szemlélet- és életmód, illetőleg értékrend tekintetében is), hogy egyik 
kihívás után szinte azonnal jön a másik. A nagy kultúraváltások (ezt éljük át most mi 
is) mindig hoznak ezt is, azt is, jót meg rosszat is, de többrendbeli - részben átmeneti 
- elbizonytalanodást bizonyosan. Itt van a feldolgozandó s gyorsan változó jelen, ami
kor még a múltat, az elmúlt fél évszázadot sem dolgoztuk föl, beleértve az egyház kö
zelmúltját is. Az 1989-es rendszerváltoztatásban való, eléggé általánosnak mondható 
csalódás („nem ezt akartuk", „nem erre számítottunk") mellett sok hívő számára rej
tély, miért nem aktivizálódott lelki/egyházi értelemben nagyobb mértékben a laikus 



tömeg. Csodálkozhatnak azon is hívő emberek, hogy az Élet nagy piacán annyi, de 
annyi kufár kínálgatja harsányan silány portékáját, annyi a boldogságot, sikert, gazda
godást, egészséget ígérő ötlet, szer, módi, ennek ellenére egyre betegebb a társada
lom, egyre több a csalódás - az az út azonban, amelyet Jézus kínál, az emberek nagy 
többsége számára szóba sem jön. Kellemetlen meglepetésként éri újra és újra a hívő 
embereket az a jelenség, hogy erősödőben van a keresztényellenesség. (Ennek külön
böző nyilvános formái határozott válasz kívánnak - az egyházak részéről különösen.) 

Az egyház szempontjából a központi tényező a lelkész - ahogy az iskolákban a pe
dagógus (s nem az épület, nem a katedra, nem a szertár fölszereltsége és így tovább), 
a kórházakban pedig az orvos a legfontosabb szereplő. Csak hiteles, felkészült, példa
mutató életű lelkészek képesek gyülekezetet építeni és megtartani. Ezért számomra a 
legfontosabb kérdés a jövőt illetően ez: lesz-e elég lelkész, s lesz-e elég hiteles, felké
szült, a rábízott nyájat a pásztor felelősségével és szeretetével vezetni képes és kész lel
kész? A lelkészképzés fontosságát, minőségét s benne gyakorlatorientáltságát hang
súlyosan kiemelendőnek tartom tehát. Bőven lehet tapasztalata mindenkinek arról, 
mit jelent, ha a templomban filozófiai eszmefuttatásokat hall az ember: mintha teo
lógiai kollokviumon ülnénk, ahol számot kell adni a teológusnak szakmai felkészült
ségéről. De a jámbor igehallgatónak nem erre van elsősorban szüksége! A jó lelkész egy 
személyben hívő teológus, tudós lelkész, hiteles ember és nyelvének mestere (jó szó
nok). A tudományokban való általános tájékozottság, különösen pedig művelődés
történeti és lélektani elmélyültség a szekularizált világban fontos tekintélynövelő, egy
szersmind hitelesítő tényező a lelkészi pályán. Nyelvének mestere, jó szónok az a lel
kész, aki nyelvével szuverén és kreatív módon bánik, a stíluslehetőségeket a helyzet
nek és a célnak megfelelően használva ébreszt gondolati és érzelmi visszhangot. 

Állandó kérdés a szekularizált világban: mennyire képes megszólítani az egyház az 
embereket? S különösen az: mennyire képes megszólítani az ifjúságot? Az alapdi
lemma kezdettől, tudniillik a kereszténység létezésétől fogva az, hogy a hívőnek e vi 
lágban kell élnie, jézusi orientálódással. A szekularizált ember ma a szabadság igéze
tében hajlamos jogainak érvényesítésére helyezni a hangsúlyt, nem a kötelességek tel
jesítésére. Az önmegvalósítást akadályozni látszik számára minden tiltás és parancs 
(lásd a Tízparancsolatot). Egyenesen abszurdnak tűnik például „Az én igám gyönyörű
séges" állítás, mert egy korlátozó, megkötöttséget, alávetettséget jelképező eszköz ál
líttatik „gyönyörűséges"-nek, sőt követendőnek. Az orvos akkor tud hatékonyan gyó
gyítani, ha jó a diagnózis. Jó diagnózist csak a beteg állapotának ismeretében lehet ké
szíteni. Az egyháznak ismernie kell azt a világot, amelyben él. Igaz: „Mérlegelni kell, 
mit bír el egyházunk anyagilag, mire látunk igényt és kapacitást" (6.4.4.1.). Azt gon
dolom azonban, hangsúlyt kellene fektetni az igény ébresztésére is (gondoljunk arra, 
a modern fogyasztói társadalomban iparszerűen folyik az igényteremtés). Az ifjúságot 
azokkal az eszközökkel és módokon szólíthatja meg, amelyekre a fiatalok fogékonyak, 
amelyek életkori és kulturális adottságaiknak, sajátosságaiknak megfelelnek. Ahol 
tehát erre mód van, ott legyenek ifjúsági foglalkozások is (ne csak hittan). Messze
menően egyetértek azzal, hogy „ [a] gyülekezeti ifjúsági munkában is szükség van a ha
gyományos istentiszteleti forma családbarát átszervezésére..." (6.2.6.2.). Egészen más 



a helyzet az elöregedő gyülekezetekben, amelyek ragaszkodnak a megszokott for
mákhoz. Ezekben egyre inkább szükség volna a családlátogatásokra. Követendőnek 
tartom a vendégszolgálatokat - nem csupán helyettesítésként az egylelkészes gyüle
kezetekben. Kívánatos volna, hogy az egyházi vezetők (püspökök, esperesek, felügye
lők) gyakrabban fölkeressék a gyülekezeteket. A teológuslátogatásokra is érdemes 
volna többször sort keríteni a gyülekezetekben, s szeretetvendégségeket is gyakrabban 
lehetne-kellene rendezni előadók meghívásával. Egy-egy neves hívő embernek (író
nak, színésznek, orvosnak, professzornak, politikusnak stb.) előadás tartására való 
meghívása több helyen is követett jó gyakorlat (a fiatalokat elsősorban sportolók vagy 
zenészek tudnák megmozgatni: Balczó példáját hadd említsem). A testvértelepülés 
választása és a vele való kapcsolattartás is követésre méltó volna a kisebb gyülekeze
tek esetében is, határon túli magyar gyülekezettel különösen. Tapasztalatom szerint 
az ökumené szálait erősítené, a keresztény összetartozás tudatát és érzését növelné, 
ha gyakrabban sor kerülne más keresztény felekezetek lelkészeinek a vendégszolgála
tára (prédikáció, előadás, beszélgetés formájában). A közösség megélésének élménye 
faluhelyen is nagymértékben megritkult a televíziós időszakban: jó volna, ha az egy
ház a maga lehetőségeivel segítené a közösségépítést. 

Az evangélikus tömegtájékoztatás ügye is lényeges. Úgy látom, az Evangélikus Élet, 
amely maga is folyamatos reformokon megy keresztül, nem azért nem tölti be a neki 
szánt általános, nem rétegspecifikus szerepkört, mert nem jó, hanem azért, mert az 
előfizetési hajlam igencsak gyenge. Nem ismerem a múltra vonatkozó előfizetési sta
tisztikai adatokat, de vélelmezem, hogy egyre csökkenő tendenciát mutatnak, már csak 
a demográfiai adatok romlása miatt is. Az értelmiségnek bőven rendelkezésre állnak 
kiadványok (ha valaki körülnéz a Luther Kiadó Üllői úti otthonában vagy a Huszár Gál 
könyvesboltban, a bőség zavarával szembesül): bár így állnánk más szempontból is! 

Az evangélikus egyház egyik, ha nem a legsúlyosabb gondja a gyülekezetek szórványo-
sodása, a lélekszám ijesztő fogyása, a megkereszteltek és a konfirmandusok számá
nak csökkenése, az evangélikus házasságkötések arányának redukálódása, a kisgyüle
kezetek teherbíró képességének sorvadása. Örvendetes viszont, hogy iskolafenntartó 
szerepét az egyház komolyan veszi, mert a jövő szempontjából ez különösen fontos. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház tagjainak létszámát tekintve nem nagy egy
ház. Ennek ellenére nagyon színes, változatos képet mutat a szórványgyülekezetektől 
(amelyeknek tagjai ritkán részesülnek többféle egyházi szolgáltatásban) a Deák téri 
gyülekezetig (amelyben vasárnaponként három istentisztelet is van, bizonyos hétköz
napokon pedig külön programok vannak). Kicsisége ellenére - vagy éppen azért - fel
adat, kihívás bőven van. Ezt röviden úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az egyháznak 
egyre inkább missziós feladatokat is vállalnia kell. Több figyelmet kell fordítani a kis-
gyülekezetekre, a szórványokra: a vidék mai szomorú elhagyatottságában különösen! 
Szociálpszichológusok fölmérése szerint 2002-ben a magyarországi adatközlők 50%-a, 
2006-ban pedig már 70%-a nyilatkozott úgy, hogy nem lehet bízni senkiben sem 
(Kopp Mária és munkatársai). Ne feledjük: válságos idők is kínálnak esélyt. Az egy
házaknak is! Fogalmazzunk tehát így: az egyházak tagjai új lehetőséget és régi-új fel
adatokat kaptak. Feladatokat, amelyeket ők, sőt: csak ők végezhetnek el. 



MAJOR J E N O 

Lelkeket kell halásznunk 

„Ne félj, ezentúl emberhalász leszel!" (Lk 5,10) 

Milyen jól érthető ez a kép. És mennyire jellemző az Úrra! Fejéről talpára állítja a va
lóságot, hiszen a kép érthető így is: a bűn tengeréből az egyház immár kétezer éve ha
lássza ki az emberi lelkeket, és helyezi át az élet vizébe. Napjainkban azonban érzé
kelhetően csökken a fogás. Ne legyenek illúzióink, ma Magyarországon nincs lassan 
növekvő keresztyén vallási többség. Épp ellenkezőleg! A „halak" száma nem lett ke
vesebb, sőt, soha ennyi emberi lélek nem élt még egyszerre a Földön, mégis azt tapasz
taljuk, hogy a templomok egy átlagos alkalommal nem telnek meg, régebben népes 
gyülekezetek sorvadnak, korábban sikeres intézmények, mint például a hitélet része
ként, a gyülekezetek mellett öntevékenyen szerveződött körök, klubok, dalárdák stb. 
elhalnak, és csökken az esketések, keresztelések, konfirmációk száma. A temetéseké 
még magas. Csökken a fogás. Tehát meg kell teremteni azokat a feltételeket, amelyek 
a növekedést megindíthatják. 

El lehet gondolkodni azon, hogy ennek mennyire oka a világ ezernyi harsány és 
magát kellető csábítása, a fogyasztói társadalom rágógumi-kultúrájának hatása, az erő
szakosan, ámde igen ravaszul terjesztett Krisztus-ellenesség, vagy csak az emberi kö
zöny, azonban a helyes útkeresés mindig a saját magamban, saját magunkban való 
bűnkereséssel kezdődik. A bűn felismerése és megvallása után pedig a hit segítségé
vel a megoldás keresése szükséges, hiszen a feladat változatlan: emberi lelkeket kell ha
lászni. Nem kaptunk alóla felmentést. 

Mi t lehet tenni, ha a halak száma nagy, a fogás mégis kicsiny? Két lehetőség adó
dik: vagy elfogadjuk a helyzetet, és állunk, várva a csodára, vagy nem fogadjuk el, tehát 
előre lépünk, és merünk cselekedni. A képnél maradva: vagy összébb húzzuk a hálót, 
megelégedve a kisebb fogással, vagy megnöveljük a hálót, hogy többet meríthessünk. 
Az egyházban az elmúlt időszakban mindkét lehetőség szóba került. A rendszerváltás 
kegyelmi állapotával, illetve a megfogalmazott, bár igazán teret nem kapott tiltako
zással nem törődve az akkori egyházi felső vezetés a korlátolt lehetőségek felismeré
sére hivatkozással kezdeményezte az intézmények, intézkedések redukcióját. Ez az út 
nyilvánvalóan tovább mélyítette a válságot, és elősegítette a kegyelmi állapot megvo
nását. Ezt ma mindannyian a bőrünkön érezzük. Magyarországon döbbenetes mér
tékben terjed minden szinten a bűn, és mintha ebben még tetszelegne is az atomjaira 
hullott társadalom. A redukció útja tehát nyilvánvalóan helytelen. Bűnös. 

A másik lehetőség a nagyobb háló készítése a nagyobb fogás érdekében. Azonban 
nemcsak nagyobb, de apróbb szemű, tehát más minőségű hálóra van szükség, abban a 



hitben és reményben, hogy a bűnét megvallott, az Urat segítségül hívó, megújulni, 
előre lépni kívánó egyház megnövelheti a fogást. A most előterjesztett és i t t megvita
tandó középtávú stratégiai dokumentum egyértelműen ezt a szándékot igazolja. Ha 
már abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy ebben az ügyben megszólíttattam, 
legyen szabad leszögezni, hogy hiszem és vallom: a hit által vezérelt előrelépés vezet 
a helyes útra. Ezért örömmel üdvözlök minden olyan kezdeményezést, amely azt a re
ményt kelti, hogy az egyház végre előre lép, és alkalmasabb hálót készít, amellyel me
részebben merít. 

A dokumentum az élet minden területére kiterjedő, átfogó javaslatrendszert ter
jeszt elő. Ez nyilvánvalóan helyes, a nagyobb háló ilyen. Ami azonnal felvetődik, az 
az, hogy a minden nem a semmi-e? Vagyis az átfogó szándék nem ütközik-e bele a jelen 
szűkös és ellenséges kereteibe, és a minden nem vezet-e ismét a semmi mint „realitás" 
elfogadásához? Csak hinni és remélni lehet, hogy nem. Garancia erre az emberben 
nincs. Mint afféle átfogó stratégiát megfogalmazó dokumentum, ez a munkaanyag is 
nagymértékben hasonlatos a napjainkban divatos „pártstratégiákhoz". (E sorok írója 
volt olyan szerencsés vagy szerencsétlen, hogy számos hazai, illetve nemzetközi akció
programot láthatott, esetenként még bírálhatott is, vagy segédkezhetett azok megva
lósulásában - amennyiben azok egyeztek lelkiismereti alapelveivel -, amelyek nagy 
ívű, emberbaráti célokat tűztek ki, és vagy megvalósultak, vagy nem.). Az egyház azon
ban nem párt, még ha - minden harsány ellenvéleménnyel szemben - határozottan 
kell is megjelennie, és karakteresen kell képviselnie küldetését a mindennapokban és 
azok politikájában. Az egyház olyan embereket tömörítő szervezet, amelynek világos 
küldetése, tehát feladata van, amelyet első közelítésben megfogalmazhatunk a „lelkek 
halászataként" is. Helyes az a törekvés, hogy egyházunk ne legyen sem radikálisan po
litizáló „frontegyház", sem önelvesztő egyház. Es helyes az az alapállás, hogy a ke
resztyénség hazai megerősödésében az evangélikusságnak, valamint egyházának is ki 
kell vennie a részét. Igen, valóban spirituális, igehirdető egyházra van szükség, amely 
szolidáris, közösségi és demokratikus. Ezért véleményem szerint - a pártdokumen
tum-szerű elemekkel szembeni ellenérzésem ellenére - ez az anyag, amely tartalmazza 
a továbblépéshez szükséges elemeket, egyértelműen üdvözlendő. Es megvalósítandó! 

Felmerülhet a gondolat, hogy mindez nagyon szép, de miből lehet megvalósítani 
ennyi mindent - és lehetőleg egyszerre - olyan helyzetben, amikor a mindennapi meg
élhetés is gondot jelent úgy az egyén számára, mint az egyház és az egész hétköznapi 
társadalom szintjén. Van-e „realitása" mindennek, éppen ma, amikor az ige hangja 
mintha elhalkulna a „való világ" kakofóniája mellett? Kétkedő hangok ezek, amelyek 
jól hangzó és jól ismert érveket hangoztatnak. Azonban ha az Úr Lelke segít, a jó szán
dék mindezek ellenére sikerre jut. I t t kap ismét hangsúlyt egyfelől a belső, nem han
goztatott, de őszinte bűnbánat, illetve a hitből származó, hangoztatott tenni akarás. Ha 
van hitünk, és akarjuk a célt, meg is tudjuk valósítani. Ha nincs hitünk, akkor újra a 
semmi realitását fogjuk elfogadni, és bűnvallásunk semmit sem ért. Ezért nem érde
mes azt firtatnunk, vajon mindehhez van-e emberi, illetve anyagi lehetőségünk. Nap
jaink alapvető tévedése az anyagiasság, annak számolgatása, hogy miből mire telik. 
Ugyanide tartozik az infrastruktúrának (illetve hiányának) a túlhangsúlyozása mint 



tipikus pótcselekvés. A lényeg nem ez! A lényeg az egyes emberekben van, akik hisz
nek, ezért mernek és akarnak lépni. Ezért helyeslem a tartalomfejlesztést mint prioritást az 
infrastruktúrafejlesztés egyoldalú favorizálásával szemben. 

A dokumentumban megfogalmazott célok, javasolt lépések véleményezésére min
den bizonnyal lesznek nálam hivatottabbak, akik ezt részletesen és kritikailag meg is 
teszik. Remélem, jó szándékuk segíti a célok sikeres elérését. Azonban a legjobb szán
dék is megbukik, ha nem találkozik az azt megvalósító egyes emberek hitével, szán
dékával, akaratával. Ezért engedtessék meg, hogy én ebben a reflexióban a célokat el
érni kívánó (hívő) emberre koncentráljak. A gyülekezetek tagjaira, akik a maguk szint
jén - mint lelkészek, presbiterek, egyháztagok vagy csak jó szándékú kívülállók - tenni 
akarnak, és tesznek is valamit a nagyobb fogás érdekében. 

Az alap, mint minden normális emberi kapcsolatban, i t t is a család. Nem véletlenül 
hangsúlyozta az egyház mindig is a család védelmét. Az igazi családét a ma oly gyak
ran sugallt hamissal vagy a végletesen atomizálódottal szemben. A család azonban 
nem zárkózhat be önmagába, mert akkor elvész. Kapcsolatot kell tartania a másik, a 
többi hasonló családdal. Tarthatatlan az a helyzet, hogy a néhány, az istentiszteleten 
részt vevő család az áldás után azonnal hazaindul, és magába zárkózik. A gyülekeze
teknek az egymással kapcsolatot igénylő és tartó családokra kell épülnie, ezért ezt a 
kapcsolatot kell segítenie. Ez a szerveződés az, amely lehetővé teszi, hogy egymást se
gíthessék, gyermekeiket az egyházhoz való kötődés igényére nevelhessék, és ilyen 
módon ennek az emberi kapcsolatformának, szerveződésnek a társadalmi alapját fenn
tartsák. Vonzó gyülekezeti élet e nélkül elképzelhetetlen! Erre számos jó példát látni 
az egymással szoros kapcsolatot ápoló családokra építkező, ezért lelkileg sikeres saját 
gyülekezeteknél, az ilyen gyülekezetekből álló kisegyházaknál, de széles körben az 
evangélikusság saját (nem is olyan távoli) múltjában is. A kialakítás vagy kiszélesítés 
szempontjából mind az egyén, mind a gyülekezet részéről ennek eszköze a tudatosság 
és a gyermekközpontúság. 

M i kell ahhoz, hogy a gyülekezeti élet vonzó legyen? Mindenekelőtt az ige tiszta, 
ámde a mindennapok problémáihoz segítséget adó, hiteles hirdetése. Ez nem kizáró
lag lelkészi feladat, hanem az általános keresztyén életvitel része. Igehirdetés ugyanis 
a tiszta élet is. Ugyanakkor szakítani kell az ige óvatos, politikailag minden oldalról tá
madhatatlan, semleges, ezért kiüresedett szószéki hirdetésével is. It t nem politizálás
ról van szó annak parlamenti, képviselőtestületi vagy pártszintű értelmében, hanem a 
napjaink valós problémái feltárására alkalmas igehelyek kijelöléséről, azok megoldá
sát segítő kifejtéséről, és mindennek hitelesen történő közvetítéséről. It t az ideje meg
szabadulni a diktatúra örökségétől! Amíg az ige csak óvatosan, suttogva hangzik el a 
szószéken, addig az emberek is óvatosak és suttognak, és amíg a lelkész nem néz az 
emberek szemébe, addig azok sem néznek egymáséba. Az egyháznak tehát mindenek
előtt nyíltan vállalnia kell az igét. Nem érdekes, hogy az igével nem élők mit monda
nak erről, nem érdekes, hogyan ordítanak, hiszen mindenképpen ezt teszik, akármeny-
nyire suttog is az egyház. Hiszen maga az ige az, amit támadnak, nem a hirdetés módja. 
Ugyanakkor a hirdetés módja az, ami a hirdető hitelességét biztosítja. A nyílt, világos 
beszéd, a szemekbe nézés. Véleményem szerint ez - a hitelesség - a misszió alapvető 



feltétele. Ameddig ebben nem tudunk továbblépni, a többi elem sem fog sikerre jutni, 
még ha megvalósul is. 

Ez a hitelesség az alapja továbbá annak, hogy a világi egyháztagok is erőre kapjanak, 
és végezzék, végezhessék missziós feladatukat. Ez az alapja annak, hogy a családok 
megnyissák előttük ajtajaikat, sőt bevonják őket a mindennapok gondjainak megoldá
sába. Amíg az ajtók zárva vannak, addig a szívek is zárva vannak, és fordítva: amíg a 
szívek zárva vannak, az ajtók is bezárva maradnak az egyház előtt. Egyszerre kell tehát 
ezeket megnyitni. Ez pedig csak a hitelességen keresztül érhető el. Ez az, aminek híre 
megy, ami a templomba vonzza az embereket, és aztán ott is tartja őket. A megélt, h i 
telesen, félelem nélkül, tehát hittel közvetített ige. Mert mindennek az alapja a hit. így 
várható, hogy a gyermekek megjelennek, és ott is maradnak a gyülekezetben. Hány
szor látjuk, hogy konfirmáció után a fiatalok eltűnnek! Valami nem volt vonzó, hite
les annyira, hogy ott tartsa őket. Pedig ott kellene tartani őket. Vonzó személyeknek, 
vonzó istentiszteletnek, vonzó rendezvényeknek lenne ez a feladata, azonban semmi
képpen nem a „való világ" módján, hanem az évezredes igeközpontú keresztyén élet 
módján. 

Közhely, hogy a gyermek a jövő. Ezért kiemelt célpont, ezért vadászik rá reklámjai
ban a „való világ". Azonban ezért kiemelt fontosságú a gyermek az egyház szempont
jából is. Helyes tehát, hogy a dokumentum kiemelten kezeli a gyermekek számára 
vonzó egyház kialakítását. Azonban a gyermek döntéseiben, így az egyházzal való kap
csolatában sem önálló, ezért i t t is alapvetőnek tartom a családokra történő építkezést. 
A megkonfirmált fiatal (általában) akkor marad meg a gyülekezet közösségében, ha 
erre otthonról ösztönzést kap. Számos példa mutatja, hogy az ilyen háttér még a há
zassággal létrejövő új család esetleges ellenséges magatartása esetén is megtartó erejű 
lehet. It t azonban visszajutunk a családokra épülő gyülekezethez, és a kör bezárul: hit 
nélkül nincs hitelesség, hitelesség nélkül nincs vonzó gyülekezet, vonzó gyülekezet 
nélkül nincs fiatalság, fiatalság nélkül pedig nincs jövő. Ez pedig a mai helyzet rém
képe, ha nem sikerül áttörni, kitörni. 

A hitelesség közvetítője a gyülekezeteken kívül a családok, gyermekek felé az okta
tás, nevelés. Ezért fontos, hogy legyenek színvonalas evangélikus óvodák, általános és 
középiskolák. Legyenek olyan kulturális műhelyek, szervezetek, rendezvények, ame
lyek az ifjúság felé hitelesen, ezért vonzóan közvetítik az igét, annak mindennapi meg
valósulását a keresztyén értékekben, életvitelben. Helyes, hogy a dokumentum felis
meri ezt, és hangsúlyozza fontosságát. A megtartás fontos eszköze az ifjúság önfelis-
merése a keresztyénségben. Ezt az önfelismerést kell mindenekelőtt segíteni, elősegí
teni azzal a bizonyos nagyobb hálóval. 

Ehhez a nagyobb hálóhoz több halász kell. Tehát nagyon helyes az a felismerés, 
hogy az egyház „hivatásos" tagjainak megbecsülése mellett támogatni kell a laikus 
egyháztagok önkéntes missziós munkáját is. Az elhívott emberek szolgálatának meg
becsülése szintén része a hitelességnek, hiszen nem lehet hitelt és megbecsülést sze
rezni azok szolgálatának, akik - legalábbis a látszat szerint - nem örvendenek az egy
ház megbecsülésének sem, hiszen vagy nyomorúságos körülmények közt szolgálnak, 
vagy maguk is nyomorognak. Ez nem jelenti, nem is jelentheti a fényűzésnek a leg-



halványabb látszatát sem, hiszen az azonnal lerontja a hitelességet, de az erkölcsi és 
a minimális anyagi megbecsülést, az egyház szolgáló tagjainak erkölcsi védelmét és 
támogatását mindenképpen jelentenie kell. Mindenképpen, hiszen a megújulás és ez 
által az ige erejének legkisebb megnyilvánulása is támadást fog maga után vonni, ami 
- ismerve korunk Krisztus-ellenes tömegirodalmának színvonalát - nem lesz mérték
letes. Ez ellen pedig csak az erkölcsileg tiszta, szilárdan az igét követő és azt nyíltan, 
nem suttogva hirdető egyház képes csak emberi védelmet nyújtani, illetve ezt a vé
delmet az egyháznak kell nyújtania. 

Az^ egyháznak tehát meg kell jelennie a keresztutakon, tereken, a médiában, egy
szóval az emberek mindennapi életében. Nem újabb reklámozóként, reklámterítőként, 
nem az ige kiárusítójaként, mégis karakteresen. Ez nagyon nehéz feladat, mégis elen
gedhetetlennek tűnik. Hogy rendszeresen visszatérő probléma, azt a számos ilyen fel
adattal indított szerzetesrend példája mutatja. Ugyanakkor a feladat nehézségét jelzi, 
hogy több alkalommal volt szükség újabb, ilyen céllal létrehozott szervezetre. A média 
helyes használatát meg kell tanulnunk, azonban nem szabad visszariadni a nehézsé
gektől, és nem szabad lemondani az ezen a téren való megjelenésről sem, hiszen a 
családok eléréséről van szó. Nem a média az elsődleges terület, de a hitelesség része 
az ige hűséges hirdetése, a világos, egyértelmű, nyílt beszéd i t t is. 

És félretéve az esetleges százados ellentéteket, vélt vagy valós sérelmeket, nyíltan 
kell törekedni a Krisztust hirdető egyházak egységére. Tehát erősíteni kell a párbe
szédet mind a történelmi, mind a kisegyházakkal, hogy ne egymás hálójából kapdos
suk ki a már kifogott halakat, hanem együtt húzzuk a hálót. Hogy ne irigykedjünk, 
acsarogjunk egymásra, ne féljünk egymástól, ne egymásban lássuk a fő ellenséget (erre 
is van példa napjaink egyházai között), ne a megosztás, a különbség legyen a lényeges, 
hanem a közös cél, a más minőségű hálóval fogott sokkal több hal. Ez az összefogás: 
a családok, a gyülekezetek, az evangélikus egyház és az egyházak összefogása adja meg azt a 
lehetőséget, hogy az emberek ne csak hallgassák, hanem egyre nagyobb számban hall
hassák meg az igét, és meg is hallják azt. 

Hogy megvalósulhasson a mottóban szereplő igehely folytatása: „Erre kivonták a ha
jókat a partra, és mindent otthagyva követték őt." (Lk 5,11) 



VINCZE C S A B A 

Önfenntartó és értékőrző egyház 

Köszönet a szerteágazó témákat felölelő és érthetően megfogalmazott tanulmányért. 
A sajtóban megjelent írások és az egyéb viták mintha éppen ezt a távlatos gondolko
dást nélkülöznék. Hozzászólásomban néhány észrevétellel és építészeti szemponttal 
szeretném az anyagot kiegészíteni. 

1. Szerintem a stratégiához már a kezdetben is nélkülözhetetlen a helyzetértékelés. Nem hi
szem, hogy az olvasók is egységesen átlátják egyházunk helyzetét. Első kérdés: há
nyan vagyunk magyar evangélikusok? 

Az egyháztagok létszámára, területi elhelyezkedésére előbb láttunk népszámlálási 
adatokat, mint saját nyilvántartást. (Régen minden település ismertetése a lélek
számmal és felekezeti megoszlással kezdődött.) 

Nem ismertek az anyagi helyzetünkre vonatkozó tájékoztató adatok sem. (Nem ti t
kosak, csak nem közismertek). Javaslom tehát, hogy az anyag elejére a központi nyil
vántartásokból fellelhető pár országos statisztikai adatot iktassanak be a szerzők. Ilye
nek: az egyházfenntartók, keresztelések, temetések száma. A konfirmandusok száma 
most, 10 éve, 20 éve. Továbbá: hol tart az evangélikusság átrendeződése és „felolva
dása" a falvak elnéptelenedésével? 

Iskoláink tanulólétszáma, ezen belül az evangélikus diákok aránya. Ugyanez szere
tetotthonainknál is (csak l - l országos adat vagy tendenciajelzés). 

2. A jó stratégiához szükséges a szembenézés gondjainkkal. Vannak elhallgatott bajaink, 
amelyeket meg kell ismerni, ha valóban közösen akarunk és akarunk távlati terveket al
kotni. Gondolom, ilyenek: 
- az áldozatvállalás (és hitünk?) alacsony szintje ( 1 % alatti járulék?); 
- a hivatali, jogi túlszabályozottság; 
- a szolidaritás hiánya, lelkészi jövedelemkülönbségek —» gyakori lelkészvándorlás; 
- a papok - kántortanítók - felügyelők, szolgáló presbiterek régi hálózatának válto

zása, hiánya; 
- elidegenedés (a templomon kívül fel sem igen ismerjük egymást). 

3. Javaslatok a gazdálkodás témakör kimunkálásához 
a) Ellentmondás van a nagy ingatlanvagyon és annak működtetése között. Az állam 
szabadul a fenntartás gondjától. Nálunk a helyi tulajdont a helyi közösség birtokolja, 



de központi támogatásból szeretné fenntartani. Kérdés: mi legyen ott, ahol a helyi kö
zösség elfogy? Szabad-e, kell-e nagy költséggel felújítani üres műemlékeket? Erről sze
mérmesen hallgatunk, vagy talán nem is vettük számba a fogyatkozást? (Egy Üllői úti 
vitában a szenvedélyes hozzászólások között alig derült k i , hogy egy öregedő, fogyó 
gyülekezetről van szó, nem egy elnéptelenedő vidéken, hanem Budapesten!) 

b) A vállalkozás az egyházban ma divat. De ez nem távlat. (Lásd a biobolt csődjét 
vagy az aszódi kastély hasznosítási gondjait.) A pályázati lehetőségeket célszerű meg
ragadni, de csak ott, ahol az építés a gyülekezetépítést is szolgálja. Az Útitársban ta
valy olvashattunk egy tanulságos hollandiai beszámolót. Elrettentő - mondja az in
terjúban Nagy Dorottya -, hogy az egyház olykor-olykor „hatalmasnak" próbál lát
szani, és gyakran összemosódik az egyház és a vállalkozás fogalma. Nem jelent meg ná
lunk is ez a veszély? 

c) Be kell látnunk: ma nem mi vagyunk a tényleges iskolafenntartók, hanem nor
matív támogatásával az állam. Meg is szabja és ellenőrzi, mit óhajt ezért. így az evan
gélikus szemlélet alakítása nehéz, és csak bizonyos határok között lehetséges. 

Idősotthonaink is alig győznek alkalmazkodni a változó és döntő mértékű állami 
előírásokhoz, normákhoz. (Bár ott a keresztyén szeretet sok nehézségen úrrá tud 
lenni.) 

4. Ezután néhány konkrét észrevételt szeretnék tenni az anyaggal kapcsolatban: 
a) A „Munkamódszer" (3.) cím alatti felsorolás öt stratégiai célt tartalmaz. Szükséges 
lenne még egy: „Önfenntartó és értékőrző egyház". Nem is tudjuk, milyen távol állunk 
az önfenntartástól. Pedig ennek hiányától leszünk kiszolgáltatottak a mindenkori ha
talomnak. Az Egyházfórum című folyóirat 2007/4. számából Várszegi Asztrik főapátot 
idézem: „Az egyház »hatalmanak« semmi köze nincs e világ hatalmához, ezért a ke
reszténynek elvben soha sem szabad a kortárs hatalmi struktúráknak kiszolgáltatnia 
magát, vagy velük szövetséget kötnie. Az egyház nem rendezkedhet be ebben a világ
ban az örökkévalóságra. Isten népe vándorúton van, »állandó lakhely nelkül«. Ezt a ta
pasztalatot az üldözött keresztények a diktatúrában újra megélték; mások azonban 
nem. Mivel nem értik meg ezt a keresztény szabadságot, ezért a mindenkori hatalom 
árnyékában keresik a nyugalmat és a biztonságot." 

b) A „Vízió" (4.) című fejezet 1. pontja mintha kisajátítaná más egyházaktól a misz-
sziót. Helyesebb lenne: „...az evangélikus egyház legyen egyik missziós központja... 
vallási közösségeknek." (A „többség"-ben sem vagyok biztos.) 

Az irányíthatósággal (4.1.4.) kapcsolatban nem kerülhető meg a jelenlegi - és sok vi 
tában kialakult - szolgálati út és struktúra megerősítése. (Mert mindig van, aki nem 
tartja be a törvényt, és szolidaritása is kétséges.) 

c) A „Prioritások" fejezetben (5.) építészként túlzottnak érzem a „tartalomfejlesztés" 
és a beruházások ilyen szembeállítását. Beruházás ugyanis a felújítás, karbantartás is. He
lyesebb lenne, ha a nagy presztízsberuházásoktól óvakodnánk. A missziói szemlélet 
igényelte fűtött, többfunkciójú termek kialakítását támogassuk! (Visszaigényelt isko
lákban vagy egy nagy templomtér megosztásával.) 

De még az új építés sem teljesen elhanyagolható (missziós területek), hiszen min-



den élő szervezet cseréli a sejtjeit: kígyó a bőrét, kutya a bundáját. Amelyik ezzel „sza
kít", elpusztul. 

A baj szerintem nem az, ha építünk, hanem ha feleslegesen, ötletszerűen építünk, 
és nem bontunk. Az előbbi példánál maradva: a kígyó sem egymás fölé növeli a bőrét, 
hanem cseréli. (Ötletszerűnek érzem azt, ha a hangosabb szava dönt, de azt is, ha tel
jesen az állami pályázati rendszer bakugrásainak követői leszünk.) 

Az egyházvezetés talán legnehezebb feladata lenne, hogy kijelölje a bontandó vagy 
eladásra kerülő ingatlanokat. Sokkal összetettebb a kérdés, mint a katolikus egyház
ban, mert mások a tulajdonviszonyok. Ott a püspök rendelkezik „mindennel". Nálunk 
az egyházközségek „önállósága" csak látszat, hisz többnyire anyagi erejük csekély. így 
a „rendelkezés" lehetősége korlátozott. Az önállóság viszont - ami, valljuk be, sok
szor a lelkész akaratát jelenti - korlátozza az egyház vezetését. (Az építési bizottság ja
vaslatai is gyakran elakadnak az „önállóság" bástyáinál.) 

Az infrastruktúránkat, épületeinket gondolkodásunkban eszközként és nem célként kell 
megjelölni, de nem is szabad megfeledkezni róluk. Mert romlandók. (És ha szakszerűtlenül 
bánunk velük - ami bizony előfordul -, gyorsan elpusztulnak.) 

Az elmúlt évtizedek örvendetes építései mellett megkéstek a felújítások, vagy néha 
olyan szakszerűtlenül készültek el, hogy többet ártottak, mint használtak. (Divat ma 
a padlástér-beépítés és a pincehasznosítás. De többnyire kétes értékű és költségesen 
fenntartható „eredményre" vezet, vagy éppen kárt okoz. Több templomnál nehéz cse
répre cserélték a palát, amit nem bír el az alatta lévő szerkezet. Néha szárítás helyett 
elnedvesítjük a falat cementvakolattal vagy „jól záró" műanyag ablakokkal.) 

A szocializmustól megkímélt nyugati szomszédoknál az a „divat", hogy ne ázzon 
be a tető, és elvezessék a csapadékvizet. Nálunk sok a kampány, amelyeket az építő
anyag-gyártók érdeke mozgat. 

Az új beruházásoktól valóban óvakodni kell, hisz a meglévő ingatlanvagyonnal sem 
bírunk. Jelenleg több milliárd forint értékű beruházást szeretnénk - elsősorban intéz
ményeinkben - megvalósítani, legalább tízszer annyit, mint amire lehetőség van. E 
téren fordulatra lenne szükség. Az Országos Egyházi Irodának össze kellene hasonlí
tani intézményeink adottságát, és javaslatot tenni a lehetőségekkel szinkron fejlesz
tésekre. Csak ott, ahol szükséges, ahol leginkább indokolt, kellene tervezni. 

Az anyag önellentmondásának érzem, hogy miközben szakítani kíván a „beruhá
zás-központú gondolkodással", Budapesten „önálló ifjúsági konferencia központot" 
létesítene, és létrehozná az „Elcsendesedés Házát". Nem vitás, hogy ezekre szükség 
van, de van néhány iskolai és gyülekezeti terem, amely közös használattal e célra jó 
lenne (esetleg bázisközössége is lenne). Elcsendesedésre kiválóan alkalmasak télen a 
Balaton-parti üdülőink, év közben pedig gyülekezeti termeink. 

c) A felsőoktatási kollégiumok biztosan előnyösek lennének. Meggondolandó, hogy a 
csak részben kihasznált középiskolai diákotthonok területén nem szervezhetők-e meg. 
(Vidéki diákként éltem én is öt évig Budapesten, de akkor hétvégén is ott voltunk, így 
ott jártunk templomba is. Őrzöm a kelenföldi és Deák téri istentiszteletek emlékét.) 

d) A kiemelt stratégiai célokról szóló fejezetet (6.) jól átgondoltnak vélem. Az ok
tatásról írottakat is. Bár i t t sem tenném „uralkodóvá a vállalkozói és pályázati szem-



leletet" (6.3.4.1.). Ha például egy oktatási intézmény gazdasági stabilitása érdekében 
vállalkozni akar, nem megy-e az a nevelés, oktatás rovására? (Ahol a fejlesztés köz
ponti támogatásból jön, a bevétel pedig a helyi mérleget segíti, nagy a csábítás, hogy 
csak az utóbbit nézze az intézmény.) Ne uralkodjon a vállalkozói szemlélet, csak éljen a fő 
célok mellett. Egy iskolában a jó tanár fontosabb, mint a jó főkönyvelő. 

e) Az evangélikus életmódprogram vagy a múzeum akadálymentes megközelítése kívá
natos, de nem hiszem, hogy egyházunk stratégiai feladatai között van a helye. 

5. Összefoglalás: azt hiszem, nincs az a katonai stratéga, aki döntése előtt ne venné 
számba csapatainak erejét. Nem tud egy haditanács sem jó tanácsokat adni, ha nem 
néz szembe gyengeségeivel és hiányosságaival. „Növeli, ki elfödi a bajt" - írta Illyés 
Gyula. Viszont egy „testületi gyónás" kiutat nyithat. Először fölfelé, majd más irányba 
is. E folyamat jelentős lépése a stratégiai vitaanyag és annak megvitatása. 

Adja Isten, hogy a vita mozgósítsa evangélikus egyházunkat, hogy az valóban az 
„élő kövek" egyháza legyen. 



ZSÜGYEL JÁNOS 

Elő kövek - alulnézetben 

Bevezető gondolatok 

Az Elő kövek egyháza címmel elkészült evangélikus megújulási stratégia a kidolgozásával 
megbízott munkacsoport felkészült és felelős tagjai átgondolt munkájának terméke, 
így alapos elemzése hasonló elmélyültséget igényelne. E sorok írójaként nem kívánom 
a stratégia egészét véleményezni, pusztán azokhoz az elemeihez fűzök személyes gon
dolatokat, amelyeket korábbi gyülekezeti és közegyházi tapasztalataim alapján szűrtem 
le egyházunk eddigi és jövőbeni működésével kapcsolatban. Mivel a polgári életben 
közgazdászként tevékenykedem, ezért szakmai ismereteim alapján az egyház életének 
keretfeltételeire kívánok koncentrálni. így hangsúlyozottan alulnézetből fogalmazom 
meg gondolataimat, tudatában annak, hogy az egyház küldetése szempontjából ezek 
a külső tényezők másodlagosak. Ugyanakkor egyértelműnek tűnik, hogy a keretfelté
telek hiánya vagy töredékessége jelentősen ronthatja azokat az erőfeszítéseket, ame
lyeket az egyház tagjai és közösségei kifejtenek, így nem hanyagolhatjuk el ezeket sem. 

E bevezető gondolatoknak a fényében úgy gondolom, hogy az egyik prioritásként 
megfogalmazott spiritualitás megfelelő cél lehet, amely az egyháztagságot kellően moz
gósíthatja, s törekvéseinkhez igazodási pontot biztosíthat. S ha már prioritás, ebből 
nem is kell kettő, így a stratégia tervezetében javasolt személyi erőforrások fejlesztése 
célként történő megfogalmazása felesleges. Ez inkább a spiritualitás megvalósításá
hoz elengedhetetlen feltételrendszer egyik elemét jelenti, bár azok között meghatározó. 

Javaslom ezért stratégiai célként egyedül „a spiritualitás egyháza" cél meghatározá
sát. Ez könnyen megjegyezhető, mozgósító cél, amelyet az alárendelt céloknak és a 
hozzá tartozó eszközöknek a rendszereként kell értelmezni. 

A spiritualitás helyzete a magyar társadalomban 

A spiritualitás iránti igény és annak kielégítésének helyzete a mai társadalomban rend
kívül ellentmondásos. Nemcsak az ideológiai indíttatású ateizmussal és a hétköznapi 
materializmussal kell megküzdeni az egyháznak, hanem a különféle keresztény fele
kezetek és nem keresztény vallások és valláspótlékok is jelentkeznek az emberekben 
meglévő lelki szükségletek kielégítésére. Piaci hasonlattal élve megállapítható, hogy 
nagy a tülekedés a vallási portékákat kínáló piacon. S a piac törvényei szerint az talál 
vevőt a kínált árukra, aki adott minőségű áruját olcsóbban adja, vagy ugyanazért az 
árért jobb minőséget kínál. S bár a régi bölcsesség szerint „jó bornak nem kell cégér", 



sokszor a marketingtevékenység eredményesebb, mint a szerényen végzett minőségi 
munka. Evangélikus keresztényként nem kell ugyan szégyenkeznünk kínált szolgálta
tásaink miatt, de piaci részesedésünk meglehetősen alacsony. A 10-15%-ra tehető, ke
resztény közösségekhez aktívan ragaszkodó magyarországi népességből mindössze 3-4% 
tartozik hozzánk. Az aktív, tevékeny és áldozatot vállaló egyháztagok száma nemigen 
lehet több 50 ezernél, s az egyházi szolgáltatásokat időnként igénylő egyháztagok 
száma sem lehet magasabb 300 ezernél. Ez szomorúsággal tölthet el bennünket, de 
egyben nagy lehetőségek forrása is. 

„Erős várunk nékünk a paplak" 

A spiritualitás mai helyzetéhez igazodó egyházmodell meghatározása során a népegy
házi és a missziói egyház modellje közti választás eredményét nemigen lehet vitatni: 
missziói egyházzá kell válnunk, amennyiben meg kívánunk maradni. Ez azt jelenti, 
hogy a tradícióra alapozott intézményesült egyház modelljéből annyit tarthatunk meg, 
amennyi a gyülekezeti és intézményi struktúránk által indokolt. Rugalmasabb, egy
szerűbb, olcsóbb megoldásokat kell keresnünk, hogy anyagi és szellemi energiáinkat 
ne fecséreljük tovább, s erőinket meglévő gyülekezeteink lelki erősítésére és új réte
gek, korosztályok megnyerésére használjuk fel. Jelenlétünket nemcsak meglévő híve
inknél, hanem a társadalom egészében tudatosítanunk kell, szolgálatunkkal ott kell áll
nunk az új ismereteket, segítő kezet igénylő emberek mellett, nem sorvadásra és visz-
szavonulásra, hanem számbeli és lelki gyarapodásra kell törekednünk. Növelni kell az 
alkalmak és lehetőségek számát, az ehhez szükséges munkásokat fel kell készíteni a 
feladatra, s folyamatosan értékelni kell tevékenységük eredményét, de legalábbis in
tenzitását. Célszerű lenne felszámolni azt a mentalitást, amellyel a lelkész a lelkészi 
hivatalban ülve, netán a hangpostára állított telefonnal várja a betoppanó vagy jelent
kező híveket. Természetesen ennek feltétele a hivatali, gyülekezeti munka racionali
zálása is. Lehetővé kellene tenni egy új evangélikus gyülekezeti forma kialakítását, 
amelyben az egyházi törvények szerint gyakorolt gyülekezeti élet minimális formasá
gokat igényelne. Ezekben a missziói közösségekben a megválasztott vagy kiküldött 
evangélikus lelkész biztosítaná az evangélikus szellemű spiritualitást, de nem mű
ködnének a gyülekezeti fórumok, s a közösség ügyeit a lelkész egyetértésével, a közös
ség szabadon meghatározott módon, egyszerűsített formában gyakorolná. Ezekben a 
missziói közösségekben nem kellene zárszámadást és költségvetést készíteni, amíg 
közegyházi támogatást nem igényelnének. A gyülekezeti élet formális kötöttségeitől 
mentesen a lelkész a lelkipásztori munkára koncentrálhatna, és több időt fordíthatna 
új hívek megnyerésére, a meglévő hívek lelkigondozására. Szórványokban, elöregedő 
és erőtlen gyülekezeteinkben ideális lehetőséget jelentene a missziói közösségekben 
végzett munka, s ha megerősödnek, nyitva állna számukra a „hagyományos" gyüleke
zetté történő átalakulás lehetősége. 



A lelkészi kar szerepvállalása a missziói egyházmodellben 

A lelkészi kar megnyerése nélkül álom marad a missziói egyházmodell megvalósítása, 
így a humán erőforrás prioritásként kezelését az egyházi stratégiában helyesnek tar
tom, bár nem korlátoznám a fogalmat kizárólag a lelkészi karra, hanem szélesebben, 
valamennyi egyházi munkatársra kiterjeszteném. Meghatározó jelentőségű azonban a 
lelkészi kar állapota. Ezen a területen kiváló kiinduló adottságokkal rendelkezünk, va
lószínűleg a történelmi egyházak közül a legreményteljesebb helyzetben vagyunk. Az 
utóbbi 20 évben nagy számban bocsátott ki egyetemünk felkészült, nyelveket beszélő 
és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, tudományos teljesítményt is nyújtó fiata
lokat a lelkészi pályára. A gyülekezetekben jelen vannak a középkorú, nagy munkabí
rású lelkészek is, akik a szolgálatok jelentős részét látják el és az egyházi tisztségek 
meghatározó részét töltik be. A nyugdíjas lelkészek nagy része tevékenyen jelen van 
egyházunkban, elkötelezettségük alapján személyes példájukkal biztosítják az evan
gélikus lelkészi tradíciók folytonosságát a lelkészi kar egésze számára. 

E g y m á s terhét hordozzátok! 

Kevésbé megnyugtató a helyzet a lelkészek életkörülményei vonatkozásában. A napi 
megélhetési gondok egyes gyülekezetek csökkenő eltartóképessége miatt veszélyezteti 
a lelkészek szolgálatra készségét, esetenként a lelkészek személyes és családi gondja
inak gyökereit is az anyagi gondok szorításában kell keresni. Erre vonatkozóan több
ször felmerül az egységes lelkészfizetés bevezetésének vélt gyógyírja is. Tekintettel 
azonban arra, hogy az eltérő lelkészfizetések a különböző teljesítményeket is tükrözik, 
az egységesítés nem jelenthet vállalható megoldást. Törekedni kell azonban egy lelkészi 
minimumjövedelem megállapítására, hogy a megélhetési gondok ne vezessenek a lel
készi munka színvonalának romlásához. Ahol nincs lehetőség minimumjövedelem biz
tosítására, gyülekezetközi szolidaritás keretében célszerű a hiányzó jövedelmet pótolni. 
Ez a szolidaritás azonban nem lehet egyszerű jövedelemátcsoportosítás a tehetős gyü
lekezetektől az erőtlenekhez, a központból a végekhez. A szegényebb és gazdagabb gyü
lekezeteknek erejükhöz képest egyaránt hozzá kell járulni a lelkészi jövedelmek kiegyenlí
téséhez, az aktív és nyugdíjas lelkészgenerációk közötti életszínvonalbeli rés szűkítéséhez. 

Bár a lelkészi szolgálatokhoz kapcsolódó stólajövedelem nyújtása régi evangélikus 
tradíció, a közvélemény kevésbé tájékozott része számára a lelkészi pénzsóvárság meg
nyilatkozásának visszatetsző, hangulatkeltésre kiválóan alkalmas jele. Javaslom, hogy 
a következőképp alakítsuk át ezt a gyakorlatot: a szolgálatokért esetenként adott ellen
értéket - néhány gyülekezetben gyakorolt formában - közvetlenül a gyülekezet pénz
tárába fizessék be a hívek, s a szolgálatot ellátó lelkész a gyülekezettől kapja meg já
randóságát, amelynek összege ne a szolgáltatást igénybe vevő jóindulatától, hanem a 
gyülekezet teherbíró képességétől függjön. Ezt a gyakorlatot írásos ismertető formá
jában valamennyi, szolgáltatásainkat igénybe vevővel közöljük, amelyben természete
sen nemcsak a fizetési formát írhatnánk le, hanem röviden összefoglalnánk azt is, hogy 
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mi, evangélikusok kik vagyunk, mit akarunk, hogyan tesszük, és ismertethetnénk alkal
mainkat, elérhetőségeinket. Egyúttal azt is tudatosíthatnánk, hogy az evangélikus lel
kész nem a kapott „borravalóért" végzi munkáját, de a gyülekezetért és a társadalom
ban végzett szolgálatunk feltételeinek megteremtése érdekében szükségünk van a hí
veink teherbíró képességéhez igazodó adományokra. Ezzel a nyílt kommunikációs 
stratégiával esetleg még jelentősebb összegű adományokra is számíthatnánk, s a lel
készek eltérő intenzitású szolgálatához igazodó jövedelmet is biztosíthatnánk. 

A megfelelő jövedelem biztosításán túlmenően szükség van a teljesítmények folya
matos értékelésére és ösztönzésére. Szükséges a leterheltség számszerűsítése a szol
gálatok számának és idejének, valamint a felkészülésre fordítandó átlagos időnek a 
függvényében. A lelkészi munkaközösségek ennek módszertanát kölcsönös megelé
gedésre kidolgozhatnák, s az egyházi elöljárók feladata lehetne a lelkészi munka rend
szeres értékelése a számszerű eredmények alapján is. A közegyházi támogatások fel
tétele lehetne - bár ezek rászorultság alapján történő biztosítását továbbra is gyako
rolni kell - a teljesítménykövetelmények meghatározása és ezek számonkérése. Ennek 
érdekében az egyházi elöljárók fegyelmezési jogkörét bővíteni kell. 

A laikusok helye a missziós egyházmodell megvalós í tásában 

A lelkészek mellett a laikusoknak is szerepet kell vállalni a missziós egyházmodellben. 
A hagyományos istentiszteleti és gyülekezeti alkalmak mellett minden alkalmat meg 
kell ragadni, ahol az embereknek az egyház segítő kezére szükségük lehet. Meglévő in
gatlanainkat találkozási színterekké kell tenni, ahol nemcsak a hívőkkel, hanem vala
mennyi spirituális igénnyel rendelkező réteggel és csoporttal a párbeszéd lehetőségét 
kell keresni. Ennek során nemcsak lelkészi képességre, de oktatói, gyerekfelügyeleti, 
zenei és sportolói, vendéglátói és betegápolói képzettségre, végtelen türelemre, időre, 
pénzre és természetbeni juttatásokra (élelem, szállás) van szükség. Ápolandó evan
gélikus hagyomány, hogy az elkötelezett egyháztagok munkával és szabadidővel já
rulnak hozzá a szolgálatokhoz. Erősíteni kell azokat a formákat, amelyekben a hívek 
a hagyományos egyházfenntartási formák mellett természetbeni adományokkal és 
szolgálattal is kifejezhetik a gyülekezethez való kötődésüket. A lelkészek bátorítsák és 
keressék annak lehetőségét, hogy ezek az egyháztagok által természetben biztosított 
szolgálatok és szolgáltatások hasznosulhassanak a gyülekezeti munka számára. 

A spiritualitás a missziói egyházmodellben 

A fent leírt missziói egyházmodell újszerű kereteket alakít k i . Ezeknek a kereteknek 
a változtatása azonban nem öncélú, hanem azt szolgálja, hogy a mai adottságokhoz 
jobban illeszkedő feltételeket biztosítson a lelki igények megéléséhez. S ezek a spiri
tuális igények régóta változatlanok: a hatalmas Isten mellett törpeségünk, a Mindenható 
mellett erőtlenségünk, az Örökkévaló mellett mulandóságunk átélése. 



GADO PAL 

A szeretetszolgálat fontossága 

Összességében két észrevételt szeretnék megfogalmazni a stratégiatervezettel kap
csolatban: 

1. Ez egy nagyon jól átgondolt, szilárd elvi álláspontot tükröző, akadémikusán meg
fogalmazott anyag. Ha kritizálni akarnám, hibát akarnék felfedni benne, nehezen ta
lálnám az ehhez szükséges „fogást" rajta. 

2. A fenti megállapítással összhangban van az a hiányérzetem, hogy nem lelem benne az 
Isten szeretetének melegségét. Nem látom azt a törekvést, hogy olyan egyházat szeretnénk 
építeni, amelyben megvalósul Jézusnak az az egyértelműen megfogalmazott célkitű
zése, hogy követői bővelkedő életet éljenek, hogy teljes öröm legyen osztályrészük az 
életben, hogy az ő öröme bennük megmaradjon (Jn 15,11; 16,24). 

Nyilvánvalóan ebbe az irányba vezet a családbarát egyház (6.1.1.1.) megteremtése 
vagy az Elcsendesedés Házának létrehozása (5.2.3.). A vízió megfogalmazásában azon
ban egy olyan gyülekezetekből felépülő egyházat szeretnék látni, amely befogadó, 
amelyben otthonra találhatna minden közösséget kereső ember, és ahol testi és szel
lemi adottságainak megfelelő szolgálatot végezhetne mindenki, aki erre vágyik. Ennek 
megfelelően a szeretetszolgálatnak át kellene hatni az egyház teljes szövetét, és nem csak el
különített diakóniáról kellene beszélnünk. Az egyháztagok és gyülekezetek szolidáris sze
retetre nevelése fő stratégiai célkitűzés kellene hogy legyen. Ennek lelkületét kellene 
széltében-hosszában terjeszteni, ápolni. 

Az egyik feladat, amelynek végrehajtása segíthetné e cél elérését, ha az egyházi épü
leteket, kiadványokat, programokat minden szinten (gyülekezet, központi helyiségek, 
iskolák, múzeum, bibliaórák, konferenciák, kiállítások stb.) mindenfajta akadályozott
sággal élő ember (mozgás-, látás-, hallás-, értelmi sérült, krónikusan beteg személy) szá
mára fizikailag és szellemileg kényelmesen és önállóan használhatóvá tennénk, mond
juk a stratégia által átfogott tíz év folyamán. Ehhez nagy leleményesség és sok pénz 
kellene, de ha lényegesnek tarjuk, akkor kompromisszumok nélkül ide kellene cso
portosítani a kellő erőforrásokat. 

Minthogy az egyház tevékenysége nagyrészt megszólításból, beszédből, a szavak 
fegyverének használatából áll, fontos feladat lenne megtanulni az emberi méltóságot tiszte
letben tartó, sohasem bántó, megalázó szóhasználatot elsősorban a fogyatékos emberek vo
natkozásában. Ez a tanulási folyamat például a média és a közigazgatás szereplőit i l -



letően javában folyik, és sok segédanyag áll rendelkezésre ehhez. A keresztyén em
bereknek egyénileg és szervezeteikben tudatosan csatlakozni kellene ehhez a „mozga
lomhoz". A beszéd minősége ugyanis tükrözi a tudat állapotát, és visszahat a tudatra. 
A gondatlanul megfogalmazott szavak gátjai lehetnek az emberi kapcsolat kialakulá
sának, így az evangélium célba találásának. Ide tartozik az az igény is, hogy a gyüleke
zethez tartozásnak, az igehirdetés megértésének ne legyen feltétele bizonyos értelmi 
színvonal elérése, iskolázottság. Legyen a gyülekezet meleg otthon a legegyszerűbb 
emberek számára is, és minden elitizmus, hivalkodás nélkül külön programokkal elé
gítse ki a magasabb színvonalú szellemi igényeket. 

Nagyon fontos lenne az egyházi egyesületek tevékenységének figyelemmel kisérése. Az egye
sületek az egyház életében olyan „segédcsapatokat" alkothatnak, amelyek önkéntes 
vállalással, a benne csoportosulok sajátos elkötelezettségének megfelelően végeznek 
feladatokat az egyház szolgálatának kiegészítésére. Munkájukkal megsokszorozódhat 
a keresztyének teljesítménye. Ehhez azonban szükséges a szoros kapcsolattartás, az 
egyesületeknek átadott feladatok és az azok végzéséhez biztosított eszközök egyér
telmű meghatározása, a kölcsönös tájékoztatás, beszámolás és annak ellenőrzése, hogy 
az egyesületi „szabadcsapat" az egyház erkölcsi normáinak megfelelően végzi-e mun
káját. 

A prioritások közé emelném azt a gondolatot, amelyre a 6.5.2.4. pont utal. Folya
matosan meg kell ismernünk a világegyházban zajló változásokat, újításokat, a ke
resztyén emberek által felelősen követett, előnyben részesített trendeket. Ehhez szük
séges nemzetközi kapcsolatok létrehozása és elevenen tartása, olyan csatornák kiépí
tése, amelyeken keresztül az új ismeretek áramolhatnak. 



BOZORÁDY KRISZTA 

Küldetés és identitás 

Öröm, hogy van stratégiája az evangélikus egyháznak, és az is, hogy ezt széles körben lehet 
megtárgyalni. Megtiszteltetés, hogy ennek a munkának én is részese lehetek. 

1 . Alapvetés 

Jól ragadja meg a vitaanyag azt, hogy az egyház minden tevékenységének az Istennel való 
személyes kapcsolatra kell épülnie, valamint hogy közösségileg és egyénileg szükség van 
elmélyültebben átélni Isten jelenlétét. E cél eléréséhez sokféle lehetőség felkínálására 
van szükség. 

1.1. KÜLDETÉSÜNK ALAPJA 

Az egyház minden tevékenységének Jézus missziói parancsára kell irányulnia. „Tegye
tek tanítvánnyá minden népet!" (Mt 28,19b) 

Ezt a szempontot akkor is szem előtt kell tartani, ha tudjuk, nem mindenki fogadja 
el az evangélium igazságát. Az eredmény ugyanis nem a tanítvány kezében van. Mindenek
előtt a biztosíték Jézus hatalma, övé minden hatalom mennyen és földön. A másik ol
dalon az egyén elfogadásának a készsége áll. Jézus szava ugyanis (Lk 14,23) nem arra 
irányul, hogy bármilyen kényszert alkalmazzunk, hanem hogy úgy szóljunk és úgy vé
gezzük különböző feladatainkat, hogy az emberek belső kényszert érezzenek arra, hogy 
az evangélikus egyházban akarják megélni Jézussal való kapcsolatukat, hitüket. 

1.2. A KÜLDÖTT FELELŐSSÉGE 

Ennek megvalósításához több alázatra van szükségünk, bármi legyen is megbízatá
sunk az egyházban. Időnként úgy tűnik nekem, mintha túl nagy hangsúly kerülne a 
szolgálattevő tehetségére, ezen és leleményességén múlna a végeredmény. Magyaror
szágon két egyházi közegben látunk olyan lelki megelevenedést, amely mögött nyil
vánvalóan ott van a Szentlélek munkája. Az egyik a katolikus egyházban végbemenő 
belső megújulás. Nálunk, Nyíregyházán jól lehet fogni a Szent István Rádiót. Adásaik
ban az érsektől kezdve püspökökön, papokon át a különböző világi foglalkozásban mű
ködő hívekig olyan meggyőző erővel tesznek bizonyságot, mint ahogyan ez a lutheri 



reformáció korában vagy a különböző ébredési mozgalmak idején történhetett. A Szent 
István Rádióban ma is vannak olyan programok, amelyek a korábbi katolikus hagyo
mányokhoz igazodnak, de a legtöbb műsorból a Krisztus megváltó hatalmáról való 
meggyőződés és az elkötelezett ember belső tüze sugárzik. 

A másik oldalon részben az újpünkösdi, karizmatikus cigánymisszió is mutatja, hogy 
az Istennek átadott alázatos életű, bátor bizonyságtevők szolgálatán megnyugszik Isten 
áldása. 

Kárpátalján, a soknemzetiségű vidékeken, ahol nyilván nem egyformán jól beszélik 
az emberek a különböző nyelveket, egyszerű, sokszor hibásan megfogalmazott mon
datokkal adják tovább az örömhírt, egyéni és családi életek változnak meg szolgálatuk 
nyomán. 

Míg a katolikus egyházban a jól felkészült, jól megalapozott megnyilvánulásoknak 
vagyunk tanúi, más esetekben olykor fogyatékosabb ismerettel, kevéssé csiszolt meg
fogalmazással találkozunk. Azt szeretném, hogy a mi egyházi megnyilvánulásaink tükrözzék 
a jó felkészültséget, de azt is várom, hogy a megszólaló teljesen Istenre bízza magát és azokat, 
akikhez küldetett. 

Istennel élő és az ő ügyében munkálkodó embereket tesz képessé Isten arra, hogy 
úgy beszéljenek megtérésről, újjászületésről, Isten országáról, hogy az a hallgató szá
mára hiteles legyen. 

1.3. A KÜLDÖTT LELKISÉGE 

„A kiemelt stratégiai célok vázlatai" (6.) címszó alatt leírtakat jónak tartom, különös
képpen mindazt, ami a lelkiséggel és a munkavégzéssel kapcsolatos. 

Az egyházunkban szolgáló lelkészek és civilek lelki megújulásából fakadhat az egyház és a vi
lág megújulása. Sokszor tapasztalom, hogy a lelkészek között talpraesett menedzsertí
pusok szerveznek, építenek, ami önmagában nem baj. Baj akkor van, ha már nem jut 
elég idő a személyes lelki megújulásra, a Jézussal való személyes kapcsolat megőrzésé
re. Müller Györgyre, Don Boscóra és másokra gondolok, akik óriási munkát végeztek 
szenvedők, árvák, csellengők között. Tevékenységükről elsősorban mégsem a szerve
zés jut eszünkbe, hanem hogy mélyen átélték Isten szeretetét, személyük és munká
juk vonzereje Isten hatalmán, Jézus szeretetén nyugodott. 

Az előterjesztésben csendről, spiritualitásról, hitbeli elmélyülésről szóló elgondolást tehát ön
magunk felé kell fordítanunk, hogy egyházi szolgálatban állók, lelkészek, pedagógusok, szociá
lis munkában tevékenykedők, presbiterek gazdagítsák környezetüket azzal a gazdagsággal, 
amelyet Istentől személyre szólóan kaptak. 

Nem egészen érthető számomra a „világi társadalomról" szóló gondolat (3.2.2.), 
hiszen az egyház is része a társadalomnak. Jn 17-ben Jézus főpapi imájának ez a része: 
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól", kifeje
zetten arra tanít, hogy nem egy világtól elszeparált közösség akar valamit bevinni a tár
sadalomba, hanem a társadalomban élő egyházi közösség lesz só és világosság a tár
sadalom többi tagja számára. 



1.4. A KÜLDÖTT ŐSZINTESÉGE ISTEN ÉS A Z EMBEREK ELŐTT 

Nagyon fontosnak tartom, hogy az egyház megtalálja a segítségnyújtás lehetőségét a tár
sadalom deviáns tagjai felé. Ehhez olyan kérdésekben, mint az abortusz, homoszexua
litás, családon belüli erőszak stb. egyértelmű, világos útmutatást kell adni. Az a tény, hogy egy
házi munkások életében is jelentkezik a deviancia, nem eredményezheti azt, hogy megvál
toztassuk a Biblia tanítását. Szimpatikus volt számomra, hogy XVI. Benedek pápa ameri
kai útja során bocsánatot kért azoktól a sértett, sérült személyektől, akiknek vezető egy
házi emberek okoztak sérüléseket. Az egyházon kívüliek bűneire és az egyházi emberek 
bűneire ugyanaz a megoldás lehet érvényes: megtérni abból, ami helytelen, Isten bocsánatát 
kérni és újat kezdeni. Nem elvárható, hogy ezt az egyházon kívüliek képviseljék. Ezt azok 
tehetik meg, akik már kegyelemben részesültek, akiket Isten szeretete meggyógyított. 

2. Az identitás kérdéséhez 

A lutheri teológiából következik ökumenikus nyitottságunk, amelyet nagy kincsnek tartok. 
Úgy gondolom, addig tudunk ökumenikusán nyitottak maradni, amíg elkötelezett luthe
ránusok vagyunk. Ennek a kettősségnek a képviselete a gyülekezeti munkában is fon
tos, de az oktatás és a szociális munka területén különösképpen is figyelnünk kell rá. 

2.1. AZ IDENTITÁS KÉRDÉSE AZ ISKOLAI MUNKÁBAN 

Véleményem szerint a pedagógusok számára a korábbiakhoz hasonlóan folytatni kell a 
képzést, amelynek témája evangélikus hitvallásainkból azoknak a tételeknek az ismerte
tése, amelyekben a teológiai alapvetés és a gyakorlati élet egyaránt felmutatja az evangé
likus jelleget a három reformátori alapelv hangsúlyozásával és a hilaritás megélésével. 

Néhány tantárgyhoz kapcsolódó megjegyzés 
Három évig tanítottam a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban német 
nyelvet. A következő gondolatok már akkor megfogalmazódtak bennem. 

Úgy vélem, nem új, amit leírok, és sok iskolában figyelembe is veszik a következő 
szempontokat, lehetne azonban központilag megfogalmazott aspektusokat javasolni. 

2.1.1. A természettudomány vonatkozásában evangélikus iskoláinkban meg kellene 
ismertetni a diákokat az evolucionizmus és a kreacionizmus elméleteivel. Az elsővel 
nincsenek is gondok, de a kreacionizmus témakörét intézményeinkben mélyebben le
hetne tárgyalni. 

2.1.2. Magyar irodalom. Sok program működik, ahol vallásos költők verseit szólaltat
ják meg diákok, de a versek iránt kevésbé érdeklődőknek is jó lenne a tananyagon be
lül néhány vallásos költő egy-egy versét megismerni, elemezni felekezettől függetle
nül, például Sík Sándor, Reményik Sándor, Bódás János költeményeit. 

2.1.3. Testnevelés. A felnövő fiatal nemzedék fizikai állóképességének hiányáról szinte 
naponta hallunk, olvasunk. Ki kellene dolgozni a szaktanároknak egy olyan progra-



mot, amely játékos, örömöt, vidámságot eredményez, ahol nem a teljesítmény a cél, 
hanem a közösségépítés, az állóképesség növelése és a fegyelmezettség, az összesze
dettség spontán módon történő fejlesztése. 

2.1.4. Ének-zene. Az énekléssel kapcsolatban nem tananyagbővítésre gondolok, ha
nem arra, hogy pár száz diákból lehetne találni legalább egy kamarakórusra való, éne
kelni szerető tanulót, s ha ők a kórusmuzsika széles palettájáról modern darabokat is 
megszólaltatnak, másokban is vágyat ébreszthetnek az éneklésre, de legalábbis egy-egy 
ünnep során esztétikai és akár spirituális élményt is nyújthatnának. 

2.2. ÖKUMENIKUS JELLEG ÉS IDENTITÁS A DIAKÓNIÁBAN 

Az identitás kérdését a diakóniai munkában lazábban kell kezelni. Elsősorban arra gon
dolok, hogy a ránk bízott idősek, fogyatékkal élők, hajléktalanok, szenvedélybetegek, 
tehát gondozottaink főként fizikai és mentális problémáik miatt keresik szolgáltatásain
kat. Akár van valamilyen egyházi háttér mögöttük, akár nincs, feléjük spirituális értelem
ben általános, biblikus szellemiséget kell képviselnünk. Az Emmaus Szeretetotthonban, 
ahol időseket gondozunk, négy-öt felekezethez tartozók és esetenként felekezeten kívü
liek vannak együtt, lelki alkalmainkon evangélikusságunk hangsúlyozása nem köz
ponti kérdés. Az igeszolgálatok és a mentálhigiénés foglalkozások a lutheri teológiát tük
rözik. Ennek eredményeként az intézménynek eléggé egységes a szellemisége, gon
dozottaink az intézményünkben töltött rövidebb-hosszabb idő után részt vesznek az 
úrvacsorai közösségben. A munkatársak és az idős gondozottak vagy személyesen van
nak jelen a minden reggel tartott áhítatokon, vagy ha nem mozgásképesek, szobájukban 
látják, hallják az étteremben folyó áhítatokat és a templomi alkalmakat is. Úgy látom, 
evangélikus identitásunk hangsúlyozása nem segítené a gondozottak belső békéjét. 

A diakóniában dolgozó munkatársaknak hasznos tartani összmunkatársi értekezle
tet, ahol a szakmai képzés mellett tarthatunk bibliai-teológiai képzést. 

3. Infrastruktúra 

Az infrastruktúrával kapcsolatban nekem úgy tűnik, hogy egy tízévesnél sokkal hosszabb 
program megvalósítása szerepel az anyagban. Kétségtelen, szükség van bizonyos fej
lesztésre ezen a téren, de három éves württembergi tartózkodásom tapasztalatait sze
retném ismertetni, hogy segítse a megfontolt tervezést. A württembergi tartományi 
egyházra (1991-1994) az volt a jellemző, hogy a régi templomok kulturális közpon
tokká lettek. A sokfunkciós, modernül felszerelt épületek pedig kihasználatlanok vol
tak. Az infrastruktúra fejlesztésének kellene nyomon követni a gyülekezet, az egyház növekedé
sét, mert nem biztos, hogy az infrastruktúra önmagában biztosítja ezt a célt. Jól meg 
kellene vizsgálni, hogyan lehet meglévő ingatlanokat jól hasznosítani. Németországi 
tapasztalatom, hogy a legjobb közösségi alkalmak a házi körökben folytak; ennek töb
bek között nagy előnye, hogy a helyiségekkel kapcsolatban nincs dologi kiadás. 

Isten áldása kísérje további közös munkánkat! 



DOBÓMÉ KISS ILDIKÓ 

A gyülekezeti élet megújulása 

Örülök, hogy az egyház stratégiájában a spiritualitás kiemelt szerepet kapott. A meg
újulást lélekben kell elkezdeni, hiszen a cselekedeteknek hitből kell fakadnia. 

Két éve tagja vagyok a Lutheránus Megújulás csoportnak, és úgy gondolom, egyhá
zunk lelki megújulását valójában csak a Szentlélek tudja megadni. Ó az, aki megtérés
re indít és Jézushoz vezet bennünket. A Lélek ott és úgy fúj, ahol és ahogy akar, de 
mindenképp életet hoz. A világ minden részén megjelentek a karizmatikus kereszté
nyek az evangélikus egyházban is. Úgy tűnik számomra, hogy az ébredés mostanában 
világszerte karizmatikus jellegű. Jó lenne, ha a magyar evangélikus egyházban is elfo
gadottabb lenne a karizmatikusság. E mozgalom jobb megismerését segítheti elő az a 
könyv, amelyet az LM-ben most fordítunk magyar nyelvre. Karizmatikus evangélikus 
lelkészek írták, a címe: Welcome Holy Spirit. 

A gyülekezeti élet megújulásáról a következőket gondolom. 
Az egyház megújulásának alapja Isten Lelke, amely újjászül bennünket. Erre van 

szükségünk egyénileg és gyülekezetenként is. Ezért kérjük mindennap, hogy töltsön 
el minket a Szentlélek. Hiszen az erőt is tőle kapjuk az elvégzendő munkához. Akkor 
vagyunk sokra képesek, ha egy szellemben vagyunk, és egy akarat vezérel minket. Ha 
mindannyian Isten országát keressük, és Jézusról teszünk bizonyságot az emberek 
előtt, akkor gyarapodni fog az egyház, és nem kihalni. 

Ennek érdekében az istentiszteleteinken is lehetne bátrabban változtatni. Vannak 
erre nézve jó evangélikus példák. Könyvek is megjelentek ezzel kapcsolatban (például 
Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe). Mindamellett a formai megújulás önmagá
ban kevés, tudatosan törekedni kell arra, hogy a gyülekezet növekedjen. Vágyjunk erre, 
és legyünk tisztában azzal, hogy Krisztus ezt a feladatot igenis ránk bízta. Nemcsak a 
lelkészekre, hanem valamennyi hívő emberre. Az evangélizálás mindannyiunk dolga. 
Egyaránt szóval és cselekedettel. 

Teljesen egyetértek azzal, hogy bármilyen szolgálatot végzünk, tudják rólunk, hogy 
keresztények és evangélikusok vagyunk. Ha Jézust szolgáljuk, hitelesebb lesz a bi
zonyságunk, és megadhatja Isten azt a kegyelmet, hogy jelek és csodák kövessenek 
bennünket. Nem baj, ha a világ látja, hogy mások vagyunk, és ezért támadás ér min
ket. A világban jelen lévő gonosz erők számára mindig kihívás Isten fiainak jelenléte. 

Meg kell azonban tanulnunk azt is, hogyan tegyünk bizonyságot a hitünkről a sza
vainkkal is. Tudnunk kell, hogy miben hiszünk, és tudnunk kell róla beszélni. Tudom, 
a konfirmáció ezt a célt is szolgálja, de az ott szerzett tudás kevés emberben tart ki 



élete végéig. Jónak tartom a felnőtteknek tartott bibliaiskolákat, amelyet gyülekezeti 
körben is meg lehet szervezni. De ezen túl gyakorolni is kell a bizonyságtételt. Nem 
szabad szégyellnünk az evangéliumot senki előtt. Fontosnak tartom, hogy nem ke
resztény barátainknak, ismerőseinknek is tudjunk és merjünk a hitünkről beszélni. 
Tudniuk kell, hogy van kihez fordulniuk, ha bármilyen szempontból bajba kerülnek. 
Nem szabad, hogy a kívülállók szemében a kereszténység, a keresztény ember vala
milyen misztikus ködben jelenjen meg. 

A bizonyságtételnek van egy másik gyakorlata az egyházban, amellyel nálunk ri t
kábban lehet találkozni: a hívőknek egymás előtt elmondott bizonyságtétele az isten
tiszteleteken. Ezzel inkább egymást erősítjük és építjük, de bármikor lehet olyan 
ember a templomban, aki még nem tért meg, és éppen egy ilyen bizonyságtételen ke
resztül szól hozzá Isten. Azt gondolom, ezek a tanúságok abban is segítenek, hogy 
életünk minden történésében figyeljünk az Úrra, és megtanuljuk megismerni a hang
ját. Arra is megtanítanak, hogy mindenért hálát tudjunk adni. 

Az Elcsendesedés Házát jó ötletnek tartom. Fontos, hogy minél több időt töltsünk Is
tennel. Akkor tud szólni hozzánk, akkor tud átformálni minket, ha a jelenlétében va
gyunk. A liturgikus formák ismertetésén túl még azt is fontosnak tartanám, hogy olyan 
hitmélyítő gyakorlatokat is közelebb hozzanak az emberekhez, amelyek az evangéli
kusok között kevésbé ismertek, éppen ezért ritkábban élnek vele. Ilyen például a böjt. 

A gyülekezetek gazdasági nehézségei megoldhatók lennének a tized fizetésével. 
Amint megtapasztalja az ember, hogy mindent Istentől kapott, felébred benne a vágy, 
hogy mindennel őt szolgálja. Tudom, hogy a tized fizetése ószövetségi törvény, de a 
Példabeszédek könyvét olvasva Isten azt mutatta nekem, hogy ez ma is ugyanúgy tet
szésére van. 

Az olyan településeken, ahol kevés evangélikus van, házi csoportok, imaközössé
gek létrehozását javaslom. Egyébként is szorgalmazni kéne a kisközösségek létrejöt
tét a nagyobb gyülekezeteken belül, ahol még nincsenek ilyenek. 

A gyülekezetek közösséggé válását szerintem is elősegíti, ha megosztjuk a munkákat. 
Tavaly elvégeztem a gyülekezetimunkatárs-képző tanfolyamot, és jó kezdeményezés
nek tartom. De azt gondolom, a lelkészeknek is jobban át kéne állni a csapatmunkára 
a gyülekezeti élet különböző területein. 



SCHERMANNÉ RAISZ KLÁRA 

A lelkészek munka- és életminősége 

Megjegyzéseimben nem idézek a vitaanyagból, csak a megfelelő pontra hivatkozom. 
4.1.5. „Ha a feladat elvégzésének hogyanjára kérdezünk rá: vitákban érlelődő több

ségi döntések következetes végrehajtására van szükség..." 
Itt csak egy szóval van problémám: „többség". Milyen többség? Kinek a többsége? 

Egészen mást jelent a lelkészek, a gyülekezeti közgyűlések vagy presbitériumok vagy 
a zsinat többsége. (A zsinat többsége - sőt állítólag elsöprő többsége - elfogadta a szo
lidaritási törvényt, amelyet tapasztalatom szerint a lelkészek döntő többsége teljes 
képtelenségnek, abszolút megvalósíthatatlannak tart.) 

5.2.3. „Javasoljuk az Elcsendesedés Házának létrehozását..." 
Az i t t leírt Elcsendesedés Háza nem valósul meg vagy nem fejleszthető ki Révfülö

pön? Ha nem, mindenesetre az ország minden pontjából jobban megközelíthető, köz
pontibb helyen kéne megvalósítani. 

5.3.5. „A dolgozók körében - beleértve a lelkészeket is - be kell vezetni az elvégzett 
munka rendszeres értékelését..." 

Ezt a gondolatot nagyon helyeslem. Tisztességes formák és tisztességes stílus mel
lett az intézményekben is, a gyülekezetekben, egyházmegyékben, kerületekben és az 
egész egyházban is jót tenne, ha a vezetőknek és a beosztottaknak lenne módjuk, le
hetőségük jól kialakított formában egymás munkájának értékelésére, a javítás módjá
nak tanácsolására. De csak ilyen kapcsolatokban! Annak, hogy a gyülekezet munkájá
ban részt nem vevő gyülekezeti tagok kritizáljanak olyasmit, amiről fogalmuk sincs, 
vagy akár olyan presbiterek, akik a gyülekezetnek a tájékára se jönnek, csak amikor 
presbiteri ülés van, és ekkor mindent és mindenkit ledorongolva magyarázzák, hogy 
kinek mi a dolga, és ezt hogy kéne végezni - ezt ne intézményesítsük! (Elnézést, sen
kit nem akartam megbotránkoztatni, de vannak ilyen presbiterek. Vagy azért, mert 
évekkel, évtizedekkel ezelőtt valóban tettek keveset vagy sokat a gyülekezetért, és 
ezért ők is és a gyülekezet kisebb-nagyobb része is úgy érzi, hogy bérelt helyük van a 
presbitériumban; vagy pedig azért, mert a gyülekezetet magában foglaló közösség, 
város vagy falu kiemelkedő, vezető szerepet játszó egyéniségei, és ezen az alapon te
kintenek rájuk úgy, hogy akkor a gyülekezetben is vezető szerepet kell játszaniuk.) 

6.1.2.2. „Felül kell vizsgálni ingatlanállományunkat..." 
Egyetértek, de vannak félelmeim a megvalósíthatósággal kapcsolatban. Ne felejtsük 

el, hogy az ingatlanok túlnyomó többsége nem a Magyarországi Evangélikus Egyház, 
hanem egy-egy gyülekezet tulajdona. Sőt, azt hiszem, ez 100%-ban igaz a „kihaszná-



latlan, drágán fenntartható és nehezen felújítható, nagyméretű" ingatlanokra. Sőt ezek 
esetleg már gyakorlatilag megszűnt gyülekezetek tulajdonai (például elnéptelenedett 
falvakban). Ebből a helyzetből igen komoly jogi konfliktusok származhatnak. 

6.1.3.1. „A lelkészek munka- és életminőségének javítása". 
Én személy szerint ezt a pontot találtam a legérdekesebbnek. Egyes javaslatainak 

megvalósításához érzésem szerint csak elhatározás kell (például rendszeres egészség
ügyi szűrés - bár lehet, hogy naiv vagyok, és ennek pénzügyi akadályai vannak). Csak 
elhatározás kérdése, és az elhatározást követő január elsejétől működik a felülről le
felé egyeztetett rendezvény-előkészítés is. A beszélgetős alkalmak megszervezése a 
felgyülemlett strukturális és személyi feszültségek kibeszélésére szintén csak elhatá
rozás kérdése. 

Az utóbbi időben sok szó esik arról, hogy a lelkészek szabadságolása a rendszeres 
vasárnapi szolgálatok miatt problematikus, és ez pszichológiai problémákhoz vezet. Én 
ismerek nem egy olyan, pályájának feléhez közeledő lelkészt, aki eddig még egy va
sárnapot sem hagyott ki , mégis boldog és kiegyensúlyozott. Egyszerűen hét közben és 
vasárnap délután minden lehetséges időt kihasználnak a családjukkal való együttlétre, 
sőt velük együtt az otthonról történő kimozdulásra. Persze ez nem tökéletes megoldás 
annak, aki hosszabb külföldi nyaralásra szeretne menni. És nem megoldás betegség 
esetére. Viszont a különféle szabadságok (évi rendes szabadság, egy-egy szabad vasár
nap, váratlan betegség) esetén (egy-egy szolgálatra vagy hosszabb ideig tartó ott-tar
tózkodásra) hívható helyettes is nagyobb nehézség nélkül megoldhatónak tűnik. Tud
tommal a 20 év előtti lelkészhiány mára lelkésztöbbletbe ment át. így megoldható 
lenne, hogy azok a fiatal lelkészek, akiket ideiglenesen nem sikerül elhelyezni, egy 
vagy több egyházmegye „helyettes" lelkészei legyenek, vagy hogy több helyettes lelkész 
dolgozzon a püspöki hivatal irányítása alatt. (Az utóbbi verzió azért lenne jobb, mert 
több helyettessel jobban meg lehetne oldani olyan váratlan problémákat, hogy egy lelkész 
már elutazott nyaralni, egy másik gyülekezet pedig ekkor kér sürgős helyettesítést vá
ratlan betegség, baleset vagy akár haláleset miatt.) Ennek a rendszernek a helyettesí
tések megoldásán túl két további előnye is lenne. Egyrészt az „állástalan" lelkészek is 
lelkészi munkát végeznének, nem esnének ki a teológián szerzett ismeretekből és ige
hirdetési gyakorlatból a püspöki hivatalban vagy az országos egyháznál végzett admi
nisztrációs munka közben, másrészt a helyettesítések közben több gyülekezetben meg
ismernék őket, így a végleges elhelyezkedésük is könnyebb lenne. 

Ebben a pontban szerepel a legizgalmasabb - és szerintem legbonyolultabb - fel
adatmeghatározás is: „képességekhez mért munkaterhelés és egységes lelkészi fizetés". 
Már az első fele is problematikus. Az még rendben van, hogy a képességek különbözők, 
és Isten adományai, nem érdem és nem bűn, tehát - keresztyének között - ne díjaz
zuk és ne jutalmazzuk. De a képességek között nem szerepel a szorgalom. Ha az egyik 
lelkész még napi négy órát se dolgozik a gyülekezeti ügyekkel kapcsolatban, hanem 
esetleg egyéb pénzkereséssel vagy egyéni hobbijával foglalkozik (esetleg iszik! - ez is 
létező probléma egyházunkban), a másik pedig rendszeresen éjszakába nyúlóan dol
gozik, próbál minden hozzá fordulónak és minden feladatának eleget tenni - ilyen 
esetben az egységes lelkészi fizetést valahogy erkölcstelennek érzem. 



\ . ~ 
De az egységes lelkészi fizetéssel még akkor is gondom van, ha tökéletesen megva

lósulna a képességek szerinti munkaterhelés. Teljesen egységes lenne? Független 
lenne az életkortól, szolgálati időtől, szolgálati helytől (az ország mely része, a tele
pülés típusa)? Azt hiszem, ez még annak sem lenne kellemes, aki így sokkal több f i 
zetést kapna, mint a jelenlegi rendszerben. Például a kezdő lelkész sokkal többet keres, 
mint szintén egyetemet - mondjuk orvosit - végzett kortársa. Aztán ahogy telnek az 
évek, az ő fizetése nem emelkedik, az orvosé igen. Budapesten vagy Győrött a lelkész 
fizetése sokkal alacsonyabb lenne, mint hasonlóan egyetemi végzettségű gyülekezeti 
tagjaié, Miskolcon vagy Békéscsabán pedig sokkal magasabb. Ugyanannyi lenne a f i 
zetése az egyedülálló fiatalembernek, mint az ötgyerekes családapának. Nemrég hal
lottam egy falusi lelkésztől (évek óta szolgál abban a faluban): „Amióta i t t vagyok, 
még nem vásároltam se húst, se tojást." Egyenlő lesz az ő fizetése egy városi lelkészé
vel, ha mindketten ugyanannyi forintot kapnak? Csak kiragadott szituációk felvillan
tásával akartam érzékeltetni ennek a rendszernek a veszélyeit. És még egy kérdés: aki
nek jelenleg magasabb a fizetése, mint a bevezetendő egyenlő fizetés lenne (nyilván 
kell ilyennek lennie, hiszen megvalósíthatatlan lenne, hogy mindenki a jelenleg leg-
magasabbat kapja), annak a bevezetés pillanatában - esetleg jelentősen - csökkenne 
a fizetése? 

Tehát úgy gondolom, hogy ezt az „egységes lelkészi fizetést" 
- csak fokozatosan szabad bevezetni; 
- az összegnek az életkortól, szolgálati időtől kellene függenie; 
- a földrajzi helyet is figyelembe kell venni a fizetés megállapításakor; 
- az előző két szempont szerinti különböző értékeknek nem meghatározott értékek

nek, hanem alsó-felső határ közötti intervallumoknak kellene lennie, amelyeken 
belül az egyes lelkészek helyét az 5.3.5. pontban említett értékelésnek kellene meg
határozni. 
Elismerem, hogy ez eléggé meredek gondolat, de a vitaanyagban is úgy szerepel, 

hogy az értékelésnek az értékelő és az értékelt egyetértésével kell megszületnie. Egye
tértés esetén pedig a megfelelő anyagi konzekvenciákat is le lehet vonni, és termé
szetesen a következő értékelés javulása (vagy netán romlása) azonnal anyagi konzek
venciákkal is járna. 

Köszönöm a véleménynyilvánítás lehetőségét, és ha fenti soraimmal valakit meg
bántottam (ami egyáltalán nem állt szándékomban), attól elnézést kérek. 

lilát 



L E V E N T E PÉTER 

Erősen vár a mi Istenünk 
- az elszámolásra! 
A magyarul értő evangélikusság ébresztőórája 

Legyünk Egyház, 
ki folyvást tanul, 
ki odafigyel a kérdező nőre, 
ki felismeri a kereső férfit, 
nem aszott nézeteket ismétel unos-untalan, 
hanem előre tör. 

Legyünk Egyház, 
ki emberi, 
ki szívvel ítél, lélekkel tanít, 
szívósan szolgál, 
és nem felsőbbrendűen, 
hanem odahajolva kérdez. 

Legyünk Egyház, 
ki igazmondó, 
ki a szükségeset mondja, 
a helyeset hitelesíti, 
nem a világ játszadozásaihoz idomul, 
hanem Isten országához. 

Legyünk Egyház, 
k i táplál, 
ki friss kenyeret nyújt, és tiszta bort, 
ki remél, nemcsak érvel, 
és ki nem pusztán oldoz, 
hanem hevít, melegít. 

Legyünk Egyház, 
ki azon van, 
hogy jóság és nagylelkűség legyen. 

Qacqueline Keune) 1 



Alulírott Levente Péter hatvanhat esztendei evangélikus létem, hatvanévi ökumeni
kus tapasztalatom, végül huszonöt évadnyi magatartáskultúra-kutatásom eredmé
nyének gondolatait osztom meg fogaskerékként a magyarul értő evangélikusság-ke
reszténység ébresztőórájának csörgetése érdekében. 

Köszönöm a bizalmat, igyekszem megszolgálni. A vitaanyag rendkívül színes, logi
kus, reményt keltő. Ezért csatlakozom hozzá kis fogaskerékként, mint gondolkodó 
órásinas, a működés eredményesebbé tétele érdekében. Természetesen a Mester felé 
elszámolásra készen. 

A taktikai elképzelésekhez kívánok elsősorban hozzászólni. Véleményem szerint 
ugyanis a taktika alulról jövő kezdeményezésként a végrehajtó személyéhez, az adott helyhez, 
pillanatnyi állapothoz kötött. A felelősségteljes stratégák vitája, megállapodása után a 
napi működésért felelős taktikusok 2 egyéni teherbírásán, szakmai alkalmasságán, lel
kiismeretén múlik, hogy a helyi ébresztőórák sietnek, késnek, vagy urambocsá' szinte 
pontosak, vagy állnak. 

A stratégiai célokat időrendi, tartalmi és formai szempontból szükséges meghatározni 
a vita után, további meddő viták nélkül. A stratégia felülről jövő kezdeményezés. A végső 
cél meghatározása a legfelsőbb vezetők/stratégák személyes felelőssége. A stratégiai célokat 
megvalósító taktikusok saját körülményeik előnyeit, hátrányait kihasználva transzpo
nálhatják (mivel ez nem katonaság) a stratégiai utasításokat, legjobb tudásuk szerint. 

Gyakorló, alulról jövő taktikusként egyetlen stratégiai megjegyzéssel kezdem hoz
zászólásomat: 

-Javaslom az öt stratégiai cél időrendi sorrendjének megváltoztatását, vagyis a „Képző egy
ház" a negyedik helyről kerüljön az elsőre,3 a további sorrend változatlan. 

Stratégiai szempontból az egyházfejlesztés (3.2.1. - lelkészi és egyházközségi munka, 
misszió, ökumené, egyházszervezet) csak a második lépcsőtől lehet eredményes. Meg 
kell hogy előzze a vitaanyagban negyedik helyre tervezett képző egyház (3.2.4. - köz
oktatás, felsőoktatás, felnőttképzés, hitoktatás, tudomány) korszerűbb, gyakorlatiasabb, 
ezáltal eredményesebb működtetése. 

Természetesen a magyarul értő evangélikus helyi gyülekezetek közül egyesek 
előbbre tarthatnak egy-egy istenáldotta lelkész és csapata jóvoltából mint az úgyne
vezett egyház. Azokon a helyeken szimultán folyhat a képző egyház és az egyházfej
lesztés (3.2.1. - lelkészi és egyházközségi munka) megvalósítása. Tapasztalatcserére, 
lelkigyakorlatokra őket, a már önképző, kreatív lelkészeket és gyülekezeti aktív társai
kat érdemes kapacitálni, ha még bírják. Lelki, szellemi és anyagi támogatással első
sorban őket szükséges motiválni. 

A prioritások között tervezett tartalomfejlesztési szándékot (5.1.) kívánom szol
gálni ezzel a munkámmal is. Megköszönve és megszavazva természetesen a materiá
lis terveket, nagyszerű teljesítményét azoknak a testvéreinknek, akik az épületeinkkel 
törődnek és a számokkal bíbelődnek. Konkrétan arra számítok, hogy a presbiteri ülé
sen a szellemi és lelki feladatok, javaslatok nem szorulnak az „egyéb ügyek" napirendi 
pontba, egy kedélyesen fáradt legyintéssel, miszerint „X. Y. presbiter társunk ismét 
sokat beszélt" (nem az anyagiakról). 
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Közoktatás, felsőoktatás, felnőttképzés, hitoktatás, tudomány 

„Legyünk Egyház, 
k i folyvást tanul, 
ki odafigyel a kérdező nőre, 
ki felismeri a kereső férfit, 
nem aszott nézeteket ismétel unos-untalan, 
hanem előre tör." 

A „ki folyvást tanul" szellemében egy kis fogalomértelmezéssel kezdem: 
2.4. „Egyházunk életét a modellváltás jellemzi ezekben a hónapokban. Szeretnénk, ha 
tevékenységünket kevesebb taktika és több stratégia határozná meg. Közben persze tud
nunk kell: a mi Urunk a legnagyobb stratéga, és neki megvan a maga rövid, közép- és 
hosszú távú terve is velünk." 

Javaslom a kevesebb taktikázás pejoratív kifejezést a 2.4. szakaszba. A taktika ugyanis 
eredeti értelmében a stratégiai célérték megvalósítása érdekében használt eszközérték. 
A több stratégia helyett pedig a pontos, megvalósítható stratégia illene. Például: „Vé
giggondolt stratégia, találékonyabb taktika és kevesebb taktikázás határozná meg te
vékenységünket." Ha illusztrálnom kell, a stratégia statikus fogalom, mint egy céltábla, 
a taktika mobil fogalom, mint a lövész és a fegyveréből kirepülő golyó. 

Ha sarkítom, taktikázás az, amikor a céllövölde tulajdonosa-stratégája preparált fegy
vert ad a lövész-taktikus kezébe, így az még a táblát sem találhatja el, nemhogy a kö
zepét. Az alulról jövő taktikázás, amikor a lövész-taktikus preparált céltáblát ad a fe
lettes-stratéga kezébe, aki végül bezárhatja a céllövöldét gyülekezeti érdeklődés hiá
nyában. 

A képző egyház aktív taktikusaként szólok tehát, aki befolyásolni is kívánom az újító 
stratégák minél világosabb stratégiai célkitűzéseit, amelyeket magam is szeretnék szol
gálni, taktikázás nélkül. 

Három kérdésről fogok most gondolkodni, hogy hibaszázalékomat csökkentsem a 
döntés pillanatában, ezzel segítve a cselekvés következetességét: 

Aíitó'/ gyülekzet? 
Mitől evangélikus? 
Mitől evangélikus egyház? 

Hatvan évadnyi templomjáró tapasztalat alapján egyes szám első személyben informá
lok, illusztrálok és inspirálni kívánok a közös gondolkodás eme szakaszában. Instrukciót 
mind a felelős stratégák, mind a végrehajtó taktikusok adjanak saját maguknak, a stra
tégiai célok kitűzése és megvalósítása érdekében, a következetes cselekvés idején. 



Mitől gyülekezet? 

- Egyetlen alkalmas lelkészembertől, aki megtalálja és motiválja a szolgatársait, „ki foly
vást tanul, ki odafigyel a kérdező nőre, ki felismeri a kereső férfit, nem aszott né
zeteket ismétel unos-untalan, hanem előre tör." 

- A lelkésztől, aki fogadja és búcsúztatja az embereket; aki a hagyományos liturgia ösz-
szetartó erejű-hangzású elemeit őrzi (például az „ámen" az istentisztelet elején és 
végén), aki ezáltal is az összegyűlt közönségből újra és újra közösséget képes ková
csolni; aki az „itt és most" megismételhetetlen hangulatát felismerve, kihasználva, 
ugyanazt a tartalmat a legkülönbözőbb, érdekfeszítő, korszerű formában osztja meg 
hallgatóival. 

- A presbiterektől, akik szemükkel (nem csak szájukkal!) mosolyogva üdvözlik az is
tentiszteletre érkezőt, ha őrző-védő szolgálatban is vannak; a gyűléseken lelki és 
szellemi tennivalókról is határoznak, nem csak a materiális feladatokkal foglalkoznak. 

- A gyülekezet gondolkodó tagjaitól, akiket rendkívüli együttműködésre is lehet inspi
rálni, amelyek közül az egyik leglényegesebb lenne a prédikációelemző találkozások 
megszervezése: minimum félévenként lelki szempontból (hogy személyeskedő/sze-
mélytelen/személyes hangulatú volt-e?), szellemi megfontolásból (hogy romboló/ 
unalmas/építőjellegű volt-e?), és nem utolsósorban materiális tapasztalatból (hogy 
látható/hallható/időtartamban kibírható volt-e?), elismerő szeretettel értékelni a 
szolgálatokat. Ezeken a találkozásokon a lelkészek által felkért körülbelül öt fő ér
telmes (nem csak értelmiségi), felkészült templomjáró és a visszajelzésekre éhes lel
kész (ek) cserélnek eszmét. Kezdetben három, eredményes működés esetén hatha-
vonkénti rendszerességgel. 

Mitől evangélikus? 

- Luther Márton és keresztény reformer társai „damaszkuszi" megvilágosodásától, 
végül is egyetemesen, ökumenikusán egyházmentő szolgálatuktól. 

- Attól, hogy a születési anyakönyv szerint 1943. jún. 13-án evangélikusként megke
resztelt Túrmezei Sándor evangélikus esperes-lelkipásztor a nagyváradi evangéli
kus templomban. Keresztszüleim: dr. Dutkay István ügyész, valamint Puskás Andor 
és neje, Puskásné született Szekér Magda. 

- „Milyen jó lenne, ha Önök ma is a nagyváradi evangélikus gyülekezethez tartozná
nak!" - írja Mátyás Attila evangélikus esperes-lelkipásztor 2009 elején Nagyvárad
ról. 

- Attól, hogy 1955-56-ban konfirmáltam a szekszárdi evangélikus gyülekezet és a 
bolsevik idők bugyrában is helytálló, áldott emlékű Németh Gyula és Németh Ist
ván lelkészek pásztorolása biztonságában. 

- Attól, hogy a mai napig voltak-vannak-lesznek magukat lutheránusoknak valló, elhi
vatott emberek. Akik nyitottak, sőt együttműködésre is készek a más vallású, v i 
lágnézetű, gondolkodású emberekkel, vállalva a materiális hátrányokat, a csábító 



előnyöket visszautasítva, mivel nem kívánnak két urat 6 szolgálni. Ilyen nemesen 
alázatos példaképeim Édesapám, néhai Lugosi Béla és Tucsni László presbiterek, a 
szekszárdi gyülekezetből. 

- Attól a puritán, protestáns magatartástól, amelyet látva egyik Jézus-követő egyisten-
hívő, zsidó-keresztény kultúrán növekedő ember se gondolhassa a másik kárára, 
hogy az övé jobb, netán a legjobb vallás. 

- Az összetartozás érzését elsősorban nem csupán az evangélikusság (vagyis az elköte
lezettségen alapuló „pártfegyelem"), hanem lelki bizalom-biztonságérzet, a szellemi 
frissesség folytonos magvetése és a jóérzésű testi gyülekezeti találkozások erősítik. 
Ötvenhárom éve együtt konfirmáltunk Zámbó István barátommal; a mai napig 
együtt is szilveszterezünk. 

- A harmónia érzését lelki-szellemi-testi egyensúlyra való törekvéssel, személyes, em
beri kisugárzással érhetjük el. Bizonytalan egyedeknél ezért lehetnek sikeresek ke
leti vallások, lelkes szektások képviselői, ügynökei, ennek hiánya miatt szürkülnek 
el egyes gyülekezetek. Az evangélikusság Luther-rózsája mint egy jel segít engem el
igazodni az egyre sokasodó talmi jelek útvesztőjében. 

Mitől evangélikus egyház? 7 

- Az előző kettő ötvözetéből: magukat lutheránusnak valló aktív, „taktikus" egyedek, 
nők, férfiak, családok és közösségépítő talentumot forgató elhivatottak gyülekezetei 
az evangélikus egyház fundamentuma. 

- Az evangélikus egyház felépítménye - a kreatív-konstruktív stratégavezetők alkalmas
ságától függően - élő templomotthonná szépülhet, kollégiumszerű átjáróházzá ro
molhat vagy ritkán látogatott múzeumépületté avulhat. 
Isten kegyelméből a legkülönbözőbb diktatúrák - mint, teszem azt, a bolsevizmus, 

fasizmus, brókerizmus - idején is helytállt a lutheránus egyedekből összeforrt gyüle
kezeti alap, átvészelve a felépítményt rongáló alkalmatlanokat, imádkozva az alkal
masok eljöttéért. 

„Legyünk Egyház, 
ki folyvást tanul, 
ki odafigyel a kérdező nőre, 
ki felismeri a kereső férfit, 
nem aszott nézeteket ismétel unos-untalan, 
hanem előre tör." 

A képző egyház úttörőjeként cserkész módra biztatjuk egymást: Légy résen, aztán előre! 

Egyházfejlesztés 8 

Lelkészi és egyházközségi munka, misszió, ökumené, egyházszervezet 



„Legyünk Egyház, 
ki emberi, 
ki szívvel ítél, lélekkel tanít, 
szívósan szolgál, 
és nem felsőbbrendűen, 
hanem odahajolva kérdez." 

A kérdések nem az önmegvalósításra, hanem az önismeretre vonatkoznak: 
- Ki vagyok én? 
- Kinek szeretnék látszani? 
- Ki vagy te? 
- Kinek szeretnélek látni? 
- Kik vagyunk mi? 

Segítő kérdések: 
- Ki vagy te, Isten vagy a Baál? 
- Kinek szeretnél te látni engem? 
- Kiknek szeretnénk látszani? 

Dr. Levente István puritán protestáns, ötvenöt éven át presbiter édesapám fohászát 
ajánlom egyházfejlesztő felebarátaim figyelmébe: „Add, Uram, ne az én szám járjon, 
hanem a Szentlélek szóljon belőlem, hogy aki hallja, annak épülésére, és ne rombolá
sára szolgáljon. Ámen." 

Az önismereti kérdéscsoportokat ifjúkorban sűrűbben, idősödve ritkábban, de 
életem végéig rendszeresen igyekszem megválaszolni. 

Tehát folytatva az apa mutatta utat, magam így választottam huszonnégy éves ko
romban, a Marxista Esti Egyetem esztétika-filozófia szakán elvégzett hat szemeszter 
után: „Nem idealista materialista, hanem realista, Jézus-követő, egyistenhívő leszek." 

Apám három hátrányra hívta fel a figyelmemet, döntésemet hallva: „Nem jutsz ve
zető álláshoz, nem kaphatsz Kossuth-díjat, alacsony lesz a nyugdíjad." 

Miután ezek csupán anyagi hátrányt jelentettek, szellemileg viszont az önálló gondol
kodás-döntés-cselekvés hármas egységének gyakorlását kaphattam cserébe, megtetéz
ve a lelki hűség koronájával, a rendíthetetlen önbizalommal. Napi vergődéseim köze
pette az önbizalomhiány szakadéka és a végtelen önbizalom kopár sziklaorma közötti 
kapaszkodás helyett azóta is igyekszem a rendíthetetlen önbizalom ösvényén egyen
súlyozni.9 

magatartáskultúra 1. főnév: Az ösztönös-eszes-társas emberi viselkedési fázisok le
hetséges ötvözete; olyan ember lelki tulajdonsága, aki képes lelkierőt adni társainak, 
akivel való találkozásom után erősebbnek érzem magam, de legalább annyi erővel 
bírok, amennyivel találkozásunk elején. 
„Legyünk Egyház, 
ki emberi, 
ki szívvel ítél, lélekkel tanít, 



szívósan szolgál, 
és nem felsőbbrendűen, 
hanem odahajolva kérdez." 

Az egyházfejlesztés köszöntése: Erősen vár a mi Istenünk! - Az elszámolásra. 

Kezdeményező egyház (3 .2 .2 . ) 1 0 

Kezdeményezések és iránymutatások a világi társadalom felé 
„Legyünk Egyház, 
ki igazmondó, 
ki a szükségeset mondja, 
a helyeset hitelesíti, 
nem a világ játszadozásaihoz idomul, 
hanem Isten országához." 

Információ: 
„...nem a világ játszadozásaihoz idomul", vagyis a rövidlátó, önző, kettős mércével 
mérő pártpolitizálást elutasítja. A politika szó eredeti értelmében a köz ügyeivel viszont 
természetesen, megfontoltan és kötelességszerűen foglalkozik, vagyis politizál! Luther 
politizálása nélkül nem lennénk evangélikusok, és milyenek lennének a katolikusok?1 1 

Illusztráció: 
Mennyi 2x2? 

A Homo oecologicus, az ösztönlény kérdése: 
2x2=? - Ma mennyi? (Bolsevizmus, fasizmus idején.) 

A Homo oeconomicus, az észlény sandasága: 
2x2=? - Attól függ, adom vagy veszem. (Brókerizmus idején.) 

A Homo oecumenicus, a társas lény válasza: 
2x2=4! Erről ismerjük meg egymást! (Minden időben, a diktátoroktól függetlenül, 
esetleg „függve", de még akkor is vállalva a négyet.) 

Nem pazarlunk bizonytalansággal, ügyeskedéssel, hanem józan paraszti ésszel vall
juk a négyet; így már tudunk is összeadni, kivonni, szorozni, osztani és így tovább, 
unokáink épülésére. 

Inspiráció: 
„Legyünk Egyház, 
ki igazmondó, 
ki a szükségeset mondja, 



a helyeset hitelesíti, 
nem a világ játszadozásaihoz idomul, 
hanem Isten országához." 

Most már értjük, miért erős vár a mi Istenünk. 

Szolgáló egyház (3 .2 .3 . ) 1 2 

Intézményes és gyülekezeti diakónia, szociális gazdaság 

„Legyünk Egyház, 
ki táplál, 
ki friss kenyeret nyújt és tiszta bort, 
ki remél, nemcsak érvel, 
és ki nem pusztán oldoz, 
hanem hevít, melegít." 

A szolgáló egyház felelős felsőbbsége elsősorban a csodás hétköznapokat teremtő, az ünne
pek áhítatát őrző, éjt nappallá tevő, személyesen szolgáló lelkészek, presbiterek, gyülekezeti tagok 
mennyiségétől, minőségétől, teljesítményétől függően szerénykedhet a szolgáló jelzővel. 

1.2. „Igyekeztünk koncentráltan a jövővel kapcsolatos legfontosabb célokkal foglalkozni, 
hiszen ez jelenti a stratégia lényegét. Stratégiai programot készítettünk, nem teológiai 
dokumentumot, mégis bízunk benne, hogy munkánkat Isten áldása kíséri. Adja meg 
a mi Urunk, hogy evangélikus közösségeinkben az ő dicsőségére tudjunk munkálkodni 
a stratégiáról való gondolkodás közepette is!" 

Addig is, amíg az országos stratégia alakul, egyéni taktikusként információkat adok 
az Úr stratégiáját megvalósító, több évtizede működő taktikus társakról. 

Evangélikus Deák téri gyülekezeti tagként id. Hafenscher Károly, Pintér Károly, 
Zászkaliczky Péter és Cselovszky Ferenc lelki-szellemi őrizetében az alábbi, meghatá
rozó élményű egyházi szolgálatokat végeztük, végezzük alkotótársammal, Döbrentey 
Ildikóval: 

Az 1970-es évek közepén az Óbudai Zsidó Hitközség főrabbija, Schöner Alfréd meg
keresésére évekig vendégeskedtünk gyülekezetükben, bibliai tizedes szolgálatként, 
hittanos toborzói szándékkal, eredményesen. 

Az 1980-as években T. Kovácsházi Zelma Deák téri lelkész által tartott családi is
tentiszteletek ünnepi rendezvényein, Roszík Gábor gödöllői evangélikus lelkész hit
tanos évnyitóján már ifj. Gryllus Vilmossal toboroztunk. Gödöllőn a következő évben 
már csak úgy vállaltuk a szolgálatot, ha Roszík lelkész meghívja a reformátusokat, ka
tolikusokat és az úttörőket is. Olyan sikere volt a hittanos évnyitónak, hogy a katoli
kus plébános felajánlotta a nagy gyülekezeti termét, és még három piros nyakkendős 
úttörő gyerek is képviselte a másként gondolkozókat. 

1990-től napjainkig rendszeresen szolgálunk elsősorban Döbrentey Ildikóval magyarul 
értő gyülekezetekben13 igényes felkéréseknek eleget téve. Kezdőknek párválasztás, pá-



lyaválasztás, haladóknak pármegtartás, pályamódosítás témakörben. Laborczi Géza 
nyíregyházi evangélikus lelkész Ukrajnába és Romániába szervezett missziós körutakat, 
mindnyájunk épülésére. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Tago
zata alapítójaként kért fel ugyancsak ő protestáns hittanár szakos hallgatók gyakorlati 
képzésére. Magatartáskultúra elnevezésű önismereti, módszertani és gyakorlati tantár
gyam mind Nyíregyházán, mind az Apor Vilmos Katolikus Főiskola drámapedagógia 
tanszékén a felső- és felnőttoktatásban is eredményesnek bizonyul. 

2002-től vált szükségessé országszerte a magatartáskultúrán alapuló lelkiderűgya
korlat:14 egész napos időtartamban, kacagó koncerttel fűszerezve, elsősorban istenhívő 
körökben. Lelkiismeretes, „önjáró" protestáns lelkészek rendszeresen keresik a kap
csolatot a gyülekezeti élet színesítése, a tapasztalatcsere kívánalmával, a teljesség igé
nye nélkül: Túrkevéről, Tótkomlósról, Szekszárdról, Pécsről, Tatabányáról, Tatáról, 
Lövőről, kis településekről. Deák László volt hódmezővásárhelyi, ma orosházi gyüle
kezetépítő lutheránus lelkész már kaposvári szolgálatában is együttműködést aján
lott. További szolgálatok: 
- Spányi Antal római katolikus megyés püspök egy éves családpasztorációs megbízatása. 
- A Szent Margit Gimnáziumban Görbe László piarista atya igazgatóval egy évtizede 

tartó lelkiderűgyakorlataink. 
- A kecskeméti Katolikus Óvoda és Iskola főigazgatójával, Papp Zsolttal a szülő-taní

tó-diák kapcsolatot és a cserkészetet megújító közös törekvéseink. 
- A református egyház dunántúli gyülekezetei REND találkozóinak visszatérő vendég

ségei. 
- Stermeczki András dunaújvárosi evangélikus gondolkodó lelkésszel több évados 

együttműködésünk ténye. 
- A nagytarcsai, soltvadkerti, várpalotai, hódmezővásárhelyi, orosházi evangélikus 

óvodák elhivatott óvóasszonyai. 
- A rendkívül aktív baptista gyülekezetek. 

A fentebb felsoroltak egymástól független megkeresései az ökumenét is szolgálják, 
evangelizációs-missziós eredménnyel kecsegtetnek, és az elementáris igényt tükrözik a 
kapcsolatteremtésen alapuló folytonos megújulásra. 

A fenti példákkal érzékeltettem, hogy az alulról jövő, egyéni kezdeményezések min
dig is léteztek, függetlenül az egyházi és állami vezetőktől, vagy éppen ellenükre. Ezért 
tölt el reménységgel a jelenlegi evangélikus egyházi vezetők megújulási szándéka. 
Ezért szánok energiát az együttműködésre a kovászom őrzése mellett. 

Óvodák, könyvtárak, művelődési házak, kőszínházak, nevelési értekezletek, pedagó
giai konferenciák meghívottaiként igen gazdag információbázissal rendelkezünk a magya
rul értő emberek lelki, szellemi és fizikai/testi állapotáról. Szükségünk van egymásra. 

Ép lélektől gyarapodik a szellem és gyógyulhat a test. 
Invitálóink különböző vallású, világnézetű felebarátaink. Ami közös meghívóinkban és ben

nünk, az életszemléletünk. Vagyis felelősséggel tartozunk önmagunkért (az utolsó falat 
kenyeremet megosztom, de a kovászomat már nem!), felelősséget érzünk embertár
sainkért (szeresd felebarátodat, mint magadat), egyéb világnézetű üzletfeleink i t t fel
sóhajtanak. Nekünk még nem lehet, mert felelősséggel tartozunk még Atyánknak is. 



Az a mi szerencsénk, hogy „Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen". 

Tehát a szolgáló egyház: 
„Legyünk Egyház, 
ki táplál, 
ki friss kenyeret nyújt és tiszta bort, 
ki remél, nemcsak érvel, 
és ki nem pusztán oldoz, 
hanem hevít, melegít." 

A kultúra egyháza (3 .2 .5 . ) 1 5 

Gyűjtemények, művészetek, könyvkiadás 

„Legyünk Egyház, 
ki azon van, 
hogy jóság és nagylelkűség legyen." 

„Add, Uram, ne az én szám járjon, hanem a Szentlélek szóljon belőlem, hogy aki hallja, 
annak épülésére, és ne rombolására szolgáljon. Ámen." 

Ha fennszóval, ha magunkban fohászkodunk is, minden munkánk ebben a szel
lemben fogan, valósul meg és hat. A 2x2 pedig négy. 
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PRŐHLE PÉTER 

Lutheránus megújulásunk 

Különös történelmi korszakhatáron vagyunk. A régi struktúrák már düledeznek, mert 
megkérdőjeleződtek vagy önmagukba roskadnak. Eközben nincs egy globális, az em
beriség elsöprő többsége által támogatott elképzelés. Az ember alkotta e világi struk
túrákkal tehát ismét baj van. 

Ilyen történelmi helyzetben kell most teljesítenünk keresztyén küldetésünket. Úgy 
kell kialakítanunk a saját keresztyén struktrúránkat, stratégiánkat, hogy annak láttán 
az emberiség dicsőítse mennyei Atyánkat. Ez igen nagy kihívás, mert „Bizony »miatta-
tok káromolják az Isten nevét a pogányok között«, úgy, amint meg van írva." (Róm 2,24) 

1 . Bevezető gondolatok 

1.1. E VILÁGI REALITÁSOK 

Hitünk által támaszkodhatunk minden emberi értelmet meghaladó forrásunkra. De 
azt is tudjuk, hogy az e világi struktúrák messianisztikus rendberakása reménytelen. 
„Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik tör
vényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban lévő tör
vényével." (Róm 7,22-23) 

A Messiás nem foglalkozott az emberek messiási elvárásainak maradéktalan telje
sítésével. Lutheránus megújulásunk sem jelenthet maradéktalan alkalmazkodást az e 
világi elvárásokhoz. Ne előlegezzük meg nárcisztikus önszeretettel, hogy mi megta
láljuk a „tuti" megoldást. Megújító munkánk közben elődeink munkájára és nevelésére 
támaszkodunk. Elődeink egy igen ellenséges környezetben próbálták teljesíteni a kül
detésüket, őrizték a lángot, és felneveltek bennünket. Mértékletes egyensúllyal meg
őrizzük a megőrzendőt és megújítjuk a megújítandót. 

A mi 1989 utáni környezetünk minden korábbinál ellenségesebb. Ez azonban olyan 
ördögi formában jelentkezik, hogy sokan nemhogy nem fogják föl, hanem még véresre 
is tapsolják a tenyerüket. Erről szól az „1517! 1917! 2017?" című előadásom most ta
vasszal. Küldetésünk van. Kihívásunk nagy. Kísértésünk erős. Nyitott kérdés, hogy 
mire is vagyunk képesek fél évezred, illetve egy évszázad elteltével. 

„4! P M ' jKtM» 
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1.2. FOLYAMATOS MEGÚJULÁS 

Az ember sajnos vonzódik a kényelemhez, fogékony a különféle kísértések iránt. Ezért 
a terveink szerint megváltoztatott új körülmények közt is lesz elég erkölcsi találé
konyság és hitbéli elbukás ahhoz, hogy reformjaink másnapján megint úgy erezhessük, 
kezdhetjük újra a megtérést, a mindennapi megtérést, a folyamatos stratégiai meg
újulást. Pesszimizmusra mégsincs okunk, hiszen az evangélium fényében, Szenthá
romság Istenünk állandó aktív jelenlétében éppen az a feladatunk, hogy folyamatosan 
küzdjünk és bízva bízzunk. 

1.3. A KERESZTYÉN STRATÉGIA SAJÁTOSSÁGA 

Még az élettelen világ jelenségei szintjén sem határozza meg a múlt teljes mértékben, 
minden részletében a jövőt. Az élő értelem képes a jövőre vonatkozó látnoki elképze
lés segítségével az akarat szabadságának határain belül kiszabadítani a jövőt a múlt ér
telmetlen, élettelen rabságából. Az isteni értelem sajátossága, hogy szüntelen irányítja 
a világot és annak jövőjét, sőt ezen túlmenően „[mjinden általa lett, és nélküle semmi sem 
lett, ami létrejött" (Jn 1,3). 

A keresztyén stratégia sajátossága, hogy nem igazodik szolgai módon az e világi je
lenhez, elvárásokhoz és ötletbörzékhez, hanem keresi az Úr jövőre vonatkozó akara
tát, és annak isteni megvalósulásában szeretne eszközzé válni. 

Előbb a hit, utána az arra támaszkodó vízió és a cselekedet. Ez sugározzon a stra
tégiánk fejezeteinek sorrendjéből, az érveléseink nyomvonalából. 

1.4. EGYSZÁZALÉKOS HITÜNK 

„Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: »Még egy fogyatkozás van benned: add el minden 
vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem.« 
Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt." (Lk 18,22-23) 

Mint országos kiterjedésű lutheránus közösség, bizony igen gazdagok vagyunk, sok 
épületünk és eszközünk van. Hajlamosak is vagyunk aggódni a holnapért. 

„Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit oltsunk 
magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szüksége
tek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul meg
adatnak nektek." (Mt 6,31-33) 

A sokszor közösen elmondott Apostoli hitvallásunk hitelességének kérdése, hogy 
közös egyházi stratégiánk csak egy racionális e világi tervezgetés kissé megkeresztelve, 
vagy annál sokkal több, benne alapként az evangéliummal és a horizontján eszkatoló
gikus távlattal. Birtokolt eszközök egyháza helyett legyünk a megtérés egyháza! A ha
lott, élettelen kövek egyháza helyett az élő kövek egyháza. 



2. Stratégiatervezésünk reménysége 

2.1. JÓ STRATÉGIA NYILVÁNOSAN KÉSZÍTENI A STRATÉGIÁT 

A jelenlegi alapanyagot a 2008-as Szélrózsa találkozóra igyekeztek a szerzők publikál-
hatóvá tenni, és így fel sem merülhetett a tartalmi vagy szerkezeti véglegesség igénye. 
Ez kifejezett előny. így nyitottabb a helyzet, nem puszta formalitás a közmegvitatás. 

Mivel a stratégia nyilvános készítése igen jótékony hatású, ezért javaslom, álljunk 
el attól az eredeti elképzeléstől, hogy végezzünk 2009 folyamán. Érdemes egy további 
évet rászánni, hogy egy szélesebb kör ténylegesen érdemében átgondolhassa. Mindez 
nem okoz késlekedést vagy lebénulást az aktuális tetteinkben, mert például ha most 
nyárra van egy jó megvalósítandó elképzelésünk, akkor azt nem fogjuk elnapolni pusz
tán azért, mert nincs kész a globális stratégia. 

Ha a stratégián való közös nyilvános gondolkodásban kellő szerepet kap a spiritua
litás, akkor a rá szánt plusz idő kifejezett nyereség, mert lelkileg felkészíti a közössé
get a nem mindennapi és nem profán, hanem keresztyén stratégia alkalmazására. 

E közös készülésre különösen szükség van akkor, ha a stratégiai ötletbörze - nagyon 
helyesen - tele van olyan elképzelésekkel, amelyek szerint a közösség eddiginél sok
kal nagyobb hányadának az eddiginél sokkal aktívabb szerepet kell vállalnia. 

2.2. JÓL ALAPOZÓ KERET KIS HIBÁVAL 

Nekem tetszik az anyag kereteként megjelenő általános elképzelés. Azonban ezzel 
homlokegyenest ellenkező irányba húz ez a mondat az 1.2. pontból: „Stratégiai prog
ramot készítünk, nem teológiai dokumentumot..." 

Erre mit mondjak? Egyetlen mondatban megfogalmazva: keresztyénnek remélt stra
tégia esetén ez az egyik lehető legnagyobb hiba. 

Teológia vonatkozásában olyan páratlan kinccsel rendelkezünk, pontosabban olyan 
kincs van ránk bízva, amely a központi evangéliumi üzeneten túlmenően tömve van 
stratégiai tanításokkal, mellesleg pedagógiai taktikákkal is. Ráadásul kifejezetten ke
resztyén stratégiákkal és keresztyén taktikákkal. Nem véletlenül. 

Mert tanítvánnyá válni és a tanítványi küldetést teljesíteni azt is jelenti, hogy az el
hívott ember otthagyja a vámasztalnál szekularizált stratégiáját és taktikáit, és követi 
az elhívó Mestere által tanított stratégiát és taktikákat. 

Keresztyén embernek elegendő feltennie a kérdést, hogy mindezen páratlan kincs mit 
is jelent a mára, a jelenlegi helyzetre nézve. Keresztyén tanár ebből meríti a pedagó
giáját, keresztyén igazgató az igazgatói programját, keresztyén közösség a stratégiáját. 

Amely közösség ebből meríti a stratégiáját és alkalmi taktikáját, annak tettei fogják 
dicsőíteni mennyei Atyánkat. 

Amely közösség e helyett az emberi praktikákból, a szekularizált világ nagyvállalati 
praktikáiból merít, annak élete olyan, amelyre a pogányok azt mondják, hogy „ehhez 
nem kell keresztyénnek lenni", vagy amelynek láttán Luther elkezdi kiszögelni téte
leit... 



Reménnyel tölt el, hogy ezen hozzászólásom kiformálása időszakában egy fórumon 
elhangzott, hogy a spirituális keret meg lesz erősítve. Én ebbe belehallottam azt is, 
hogy a spiritualitás egyúttal a stratégiánk szerkezeti gerincévé fog válni, nemcsak a 
szerzők szívében, hanem a papíron leírva is. Azaz nincs i t t igazi, hitbéli vita. Mindössze 
csak azt szorgalmazom, hogy amit spirituális alapnak gondolunk az egyes stratégiai 
elemeknél, azt vessük is papírra. 

A stratégia arra is való, hogy az olvasóját kiokosítsa, meggyőzze és magával ragadja 
a megvalósításra. Tehát egy keresztyén stratégiától nem lenne meglepő, ha a stratégiai 
tervek rideg közlésén messze túlemelkedve egyenesen evangélizálná az olvasóját. Hi 
szen egy keresztyén stratégia általában olyan taktikákat és tetteket kíván, amelyekhez 
nem árt a spirituális vonatkozásokat is papírra vetni. 

2.3. JÓ ÖTLETBÖRZE A Z ALAPOZÓ KERET ÖLELÉSÉBEN 

A terjedelmileg és tartalmilag szűkre szabott keret gazdagon fel van töltve stratégiai 
és számtalan taktikai ötlettel, elképzeléssel. Sok szerző legkülönfélébb elképzeléseit 
tartalmazó cetlik, feljegyzések vannak leírva, részben munkaágazati vertikumok sze
rint, részben meg horizontális koncepciók szerint csoportosítva. A vertikum szerinti 
terjedelmesebb fejezetben sokasodnak meg a taktikai feljegyzések, és harapódzik el a 
horizontális stratégiai gondolatok szlogenízű ismételgetése. 

A munka közvetkező lépése ezt a hatalmas ötletbörzét szétválogatni stratégiai, tak
tikai és munkatervi kategóriákba. Azaz kimunkálni stratégiai dokumentumunk leendő 
szerkezetét. Ahogy haladunk a stratégiától a taktikákon keresztül a munkatervi kate
gória felé, úgy a látnoki horizontalitásról átváltunk a munkaágazati vertikalitásra. 

3. Elzárkózó és fogyatkozó keresztyénség 

3.1. KERESZTYÉN MENEDZSER 

Elkallódó lelkek tekintetében tudjuk, hogy mennyire nehéz teljesíteni, hogy mindenki 
hozzon magával még egy embert, vagy akár csak hogy az Evangélikus Elet minden elő
fizetője toborozzon még egy előfizetőt. Nagy a kísértés a megoldhatóbbnak látszó fel
adatot előrevenni. Például adományt gyűjteni egy düledező vagy beázott falra rámu
tatva, megfelelő és sokszor beváló hatásvadászattal. 

Elzárkózó stratégia lenne az emberekre vonatkozó küldetésünk helyett a tárgyak és 
eszközök felé fordulni. A hitvalló keresztyén menedzser stratégiája azonban az, hogy 
az összedőlő templom helyett az elkallódó lelkekkel foglalkozik. Mert a küldetésünk 
nem az építészeti kamarától származik, hanem az Úrtól. 

Minek a felújított épület, ha csak minden ötödik helyen ülnek? Ha pedig annyian va
gyunk, hogy be sem férünk a düledező helyre, akkor ez önmagában maga az öröm, és 
apró problémává törpül az építmény állapota. Vagy mert az embereket nem izgatja, és 



inkább egymással foglalkoznak. Vagy mert az embereket izgatja, de annyian vannak, 
hogy pillanatok alatt el is intéződik a felújítás. 

Elsődleges stratégiai feladatunk a keresztyén élet. Az épített környezet gyarapodása 
legfeljebb melléktermékként jelentkezhet, a keresztyén élet virágzása miatt. 

3.2. KERESZTYÉN PR 

Képzeljünk el egy régi, nagynevű, multinacionális gyógyszerforgalmazó hálózatot. Van 
gyógyszertáruk szinte minden főtéren, a forgalmasabb helyeken. Van kiforrott szakmai 
bázisuk is, alapkutatás, fejlesztés és belső továbbképzés egyaránt. 

Csak van egy kis probléma: a gyógyulni vágyó emberek egyre kevésbé hisznek e 
gyógyszerekben. A helyzetet súlyosbítja, hogy amikor vasárnaponként meghúzzák a 
gyógyszertárak harangjait, és talán még jönnének is a gyógyulni vágyó emberek - hi
szen a bolond is tudja, hogy hol a főtér, hol a gyógyszertár, és hogy mikor fogadják a 
gyógyulni vágyókat -, szóval a betérő emberek egy gyógyszertudományi konferenciába, 
belső bennfentes továbbképzésbe csöppennek. 

Aki bennfentes, az érti. Aki nem, annak nem sok az esélye. Kivéve ha valahogy rájön, 
hogy szerda este hatkor, egy félreeső helyen, egy kis teremben szoktak tartani egy 
majdnem titkos összejövetelt, amely a bennfentes látszat ellenére egészen alkalmas 
lehet a nem benfenteseknek is. 

PR-luxus, pontosabban PR-pocsékolás a PR szemszögéből legkedvezőbb helyeket és 
időpontokat nem címezni a küldetésünk okán megszólítandók elsöprő többségének, 
és nem tenni hozzáférhetővé a közvetíteni kívánt tartalmat a többség számára. E stra
tégiai kérdésben már az elődeink is súlyosan tévedtek, és a szekularizáció többségbe 
került, ami pedig egy, „a többség diktál" elve alapon működő rendszerben a szekula
rizációnak ad diktálási lehetőséget. Ráadásul a mi racionális technikai civilizációnkban 
a keresztyén üzenethez képest a szekularizáció üzenete első hallásra sokkal könnyeb
ben érthető. Azaz a mai civilizációban a szóban forgó stratégiai hiba különösen nagy 
erővel bosszulja meg magát. 

3.3. GITTEGYLETESDI 

Figyeljünk a sorrendre. Először a gyarapodás és utána a szervezeti fejlesztés. Ha nincs 
gyarapodás, akkor a gittegyletesdi csupán a meglévő aktivisták egy részének lesz újabb 
terhelés. Amit vagy nem látnak el jól, vagy pedig egy korábban meglévő dolog elsor
vasztásának árán látják el jól. 

Bezárkózáshoz vezet a rossz sorrend, mert akkor a gittegyletek a meglévő emberek
ből építkeznek, és nem új embereket toboroznak. 



4. A perkolációs küszöb fenyegetésében 

4.1. A PERKOLÁCIÓS KÜSZÖB 

Képzeljünk el egy termet, amelyet színültig töltünk fehér pingponglabdákkal, de azért 
véletlenszerűen teszünk közéjük pirosakat is. Ha arányaiban kevés a piros, akkor nyil
ván kicsi az esélye, hogy pusztán a véletlen folytán kialakuljon szomszédos pirosakból 
egy számottevő struktúra, akár csak az egyik faltól a szemköztes falig tartó láncolat is. 
Arányaiban picit több piros esetén nyilván nagyobb az esély. 

Kolgomorov 0-1 törvénye ilyen perkolációs kérdésekre is alkalmazható, és a fenti
hez hasonló esetekre azt mondja, hogy van egy perkolációs küszöbarány, ami alatt 0%, 
a felett pedig 100% az esély. Azaz egy kritikus létszámarányig nulla az esély, a fölött 
meg hirtelen teljes az esély. 

Szép 1986/87-es eredmény, hogy a perkolációs küszöb, a kritikus határ alatt nem
hogy szinte biztosan nem alakul ki egy átfogó struktúra, hanem a nagyobb szigetek ki 
alakulásának esélye is brutálisan pici (azaz a nagysággal exponenciálisan pici). 

Azaz a nagy fehér óceánon apró piros szigetek világa hánykolódik. Miközben a fe
hérek, ha semmit sem tesznek, semmit sem szervezkednek, a puszta véletlenek foly
tán akkor is is egy masszív globális struktúrát alkotnak. 

A szekularizált fehér tenger a mai kor adottsága. Kérdés, hogy mit tehetnek a piros 
lutheránusok? 

4.2. SZERVEZETTSÉGGEL A PERKOLÁCIÓ ELLEN 

Az eddig lefestett kép azért hiányos, mert egy puszta véletlenszerűséget és statikus
ságot feltételez, hiszen nem veszi figyelembe, hogy lehet szervezetten, céltudatosan he
lyezkedni. Egy ifjúsági szervező szolgálat szólhat az egyik ifjú piros labdának, hogy 
próbáljon öt labdával jobbra jutni , mert akkor ott talál egy másik ifjú piros labdát. Bra
vúros szervezéssel kevés pirosból is létrehozható egy nagyobb struktúra, de a lét
számhiány miatt az mindig törékeny lesz. 

Hitünk szerint - és az annak idején a pogány tengeren hánykolódó ókeresztyének ta
pasztalata szerint - Teremtőnk nem hagyta magára világot, és tevőleg befolyásolja a 
mindennapjainkat. Szervezi a piros labdákat. Ha azok hagyják magukat szervezni. Ha 
azok igyekeznek megérteni, hogy miképp is kellene keresztyén módon szerveződni. 

4.3. KIS LÉTSZÁMNÁL A SZERVEZETTSÉG SEM CSODASZER 

Hányszor átéltük, hogy megszerveztük, meghirdettük az alkalmat, és reménykedve 
vártunk az új, még ismeretlen piros labdákra! Aztán megjelentek azok a piros labdák, 
akiket a megszokott módon máskor is el tudtunk érni. 

3% a hír továbbterjedését is lefojtja. Ugyanis hiába a szervezés, mert a szervezés el
lenére elsődlegesen a véletlen törvényszerűségeinek tesz eleget az, hogy ki kit ismer, 
kinek a megszólíthatóságáról tud, és kinek tudja ténylegesen továbbadni. 



3% a fajlagos költségeket is az egekbe nyomja, például egy óriásplakát-akciónál. 
Ugyanazért, amiért a tanyavilágban sem érdemes városias távfűtést kiépíteni. 

3% az iskolai és kollégiumi barátok szintjén is kritikus. Míg az általános iskolában 
a 42 fős osztályban lutheránusként egyszemélyes minisziget voltam, addig a katoli
kus osztálytársaim az akkori politikai helyzet ellenére szépen perkoláltak, mert elegen 
voltak egy testesebb piros szigethez. 

A magyar lutheránus 3% kevés ahhoz, hogy a magyar katolikus vagy akár a magyar 
református közösség méreteinél jól beváló humánerőforrás-növelő ötletek nálunk is 
működjenek. 

Úgy érzem, hogy ebben a létszámi értelemben a jelenlegi stratégiai ötletbörze inkább 
katolikus vagy református, mint lutheránus. Az ötletek egy nem elhanyagolható része 
éppen a 3% miatt valószínűleg nem fog bejönni. 

4.4. MÉRETHEZ ILLŐ STRUKTÚRA 

Stratégiánk központi elemévé kell tenni azt, hogy mit is kezdjünk a 3%-os méretünk
kel, azaz hogy ehhez milyen stratégia i l l ik. 

Egy közepes szervezetet egy nagy szervezethez illő gazdag belső struktúra általában 
terhelő ballasztként lefele visz. Egy kelleténél kisebb struktúra pedig a kellő struktu
ráltság hiányában szervezetlenné teszi, és így szintén lefele húzza. 

Azaz a mérethez nem illő struktúra, akár gazdagabb, akár szegényesebb, minden
képp destruktív. Felemelkedésünk vagy további süllyedésünk múlik a megfelelő mé
retezésen. 

Nevesítve, stratégiai megfontolásból nekünk a katolikusoknál, sőt még a reformá
tusoknál is szerényebb struktúra, viszont a szabadegyháziaknál gazdagabb struktúra 
az optimális. 

4.5. FELE ÚTON A TÖRTÉNELMI ÉS A SZABADEGYHÁZAK KÖZÖTT 

Az iménti részek attól olyan szomorkásak, mert túlteng bennük a szikár e világi szak
maiság, és kevés teret kapott a spiritualitás. Szó sincs arról, hogy ne kellene használni 
a racionális eszünket, hogy ne kellene racionálisan tervezni. De mindez csak a megfe
lelő spirituális alapokra támaszkodva hoz jó gyümölcsöt. 

Nem szabad racionálisan leragadni a 3%-nál mint kőbe vésett, halott számnál. 
Hanem körbe kell nézni, és észre kell venni magunk körül a szóba jövő szövetségesek 
tömegét, és akkor máris nem a 3%-on fogunk racionálisan szomorkodni. 

Lutheránus stratégiánk legyen a „nyitott és gyülekező keresztyénség", és ennek 
megfelelően gyülekezetekben gondolkozzunk, és ne fogyatkozatokban. 

Előrelátóan - valamiféle szabadegyházi unióra gondolva - nem kell lerombolnunk 
vagy eldobni magunktól a meglévő eszközeinket. Mert a nálunknál kisebbeknek álta
lában éppen az a problémájuk, hogy eszközökben szűkösek. 



5. Nyitott és gyülekező keresztyénség 

5.1. EGYETEMES LÁNCREAKCIÓ 

Küldetésünk nemcsak megérteni, hanem terjeszteni is az evangéliumot. Ugyanez a 
küldetés vonatkozik arra is, akinek terjesztjük. Hogy segítsük őt a küldetésében, ahhoz 
nem elég terjeszteni az evangéliumot, hanem terjesztenünk kell az evangélium ter
jesztésének mikéntjét is. Egyetemes küldetésünk teljesítése így hoz létre láncreakció
ként egy egyetemes papságot. Egy egyetemes papságot kinevelő egyetemes papságot. 

Keresztyén stratégia, hogy a hívők egyúttal a környezetük papjaivá váljanak. A hívők 
élete egyetlen hatalmas prédikáció, hitvallás és bizonyságtétel legyen, tehát szükségképp 
közérthető legyen a környezetük számára. Másképp leáll a láncreakció, mint ahogy az 
őskeresztyének lélekemelő láncreakciója helyett manapság már a stagnálás is jó eredmény
nek számít. De ezt nem fogadhatjuk el önmagunktól. Ebbe nem nyugodhatunk bele. 

5.2. SZABADEGYHÁZI UNIÓ 

Az ökumené több szinten jelentkezik: szervezeti és hétköznapi szinten. Sok a vegyes 
család, még sokkal több a felekezetileg vegyes baráti kör. Hány ilyennek az a vége, 
hogy se ide, se oda?! Mennyivel többet érne egy ide és egy oda közti ökumenikus le
hetőség, ahol talán mégis felbukkannának a mai helyzetben se ide, se oda emberek. 

Váltsunk stratégiát. Azaz ne felekezetként vegyünk részt az ökumenében, hanem mi 
magunk fogadjuk be felekezeti munkánk és felekezeti hétköznapjaink szintjén az öku-
menét. Ez számos gyakorlati teológiai kérdés tisztázását igényli, de a munkát el kell 
végezni. 

Lutheránusságunk helytelen értelmezése, ha azt felekezeti elválasztásként, felekezeti 
elhatárolódásként valósítjuk meg. A lutheránusságból a környezet és a történelem csinált 
felekezetet, de a lutheránusság az alapelveiből következőleg éppen hogy nem felekezet. 

5.3. DOGMATIKAI KETTŐS MÉRCE 

Dogmatikából két mércét ismerek. Az egyik az, amit lelkészektől tanultam, úgy érzem, 
megértettem, vallom és igyekszem terjeszteni. 

A másik mérce pedig az, amit képes vagyok más részéről elviselni, például hogy a 
dogmatikai eltérések ellenére Krisztusban szolgatársakká válva együtt többre jussunk 
a mai ateista, joghitű és mammonhitű tengeren küszködve. 

5.4. EGYÁLTALÁN, TEREMTETT-E A VILÁG? 

Ókeresztyén időkben ez a kérdés nem volt annyira nehéz. Az átlagember hitt valami 
isteniben. Tehát csak azt kellett elmagyarázni, hogy nincs 50 isten, amelyből 20 a vesz
tedet akarja, a másik 30 pedig neked drukkol, hanem van egyetlen, aki szeret és min
dennek ő a forrása, nincs a világnak 20 rossz és 30 jó forrása. 



Már jó ideje sokkal nehezebb a kérdés. Harcosabb ateisták széltében-hosszában hir
detik, hogy a természettudósok semmilyen természettudományos eszközzel sem ta
pasztalnak semmit abból, amiben a keresztyének hisznek. 

Ma már annak is örül az ember, ha valaki egyáltalán igennel válaszol a feltett kér
désre, hogy teremtett-e a világ. Korábbi időkben meg lehetett tenni, hogy ehhez képest 
központi kérdés legyen például az úrvacsoratan. Ma ez már luxus, mint hosszasan fé
sülködni a süllyedő Titanicon, mondván, hogy mit szól a többi utas, ha ilyen fésület
lenül lát meg engem menekülés közben. 

Keresztyénségünket és azon belül evangélikusságunkat nem föladva, de stratégiai 
okokból igen határozottan nyitnunk kell nemcsak a keresztyénségen belül, hanem 
azon kívülre is. Ezen az ateista tengeren, ebben az indirektsége miatt különösen ha
tékony ateista nyomásban nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy ne le
gyünk kéz a kézben, stratégiailag összedolgozó bajtársak a hívő izraelitákkal és a hívő 
muszlimokkal. 

5.5. DOGMATIKUS GETTÓ 

Miközben az ellenség nagykoalíciót alkot mindennemű szervezés nélkül is, addig mi 
felekezetekre szabdaljuk magunkat, és a felekezeti öntudat megerősítésén fáradozunk. 

Nem mondom, hogy hazudjunk, adjuk fel dogmatikai felismeréseinket, de látni kell, 
hogy a teljes igazság úgysem közölhető egyetlen lépésben, az első lépéseket pedig 
eredményesebben tehetjük meg másokkal közösködve. 

Mennyi hitele van a teremtésnek, ha keresztyének, izraeliták és muszlimok a meg
osztottságot helyezik előtérbe? Mennyi a hitele a megváltásnak, ha a keresztyén fele
kezetek a megosztottságot helyezik előtérbe? 

A ma szekularizált embere önmaga hitetlenségét alátámasztandó csak azt látja, hogy 
mindenki mást mond, minden teljesen relatív, tetszőleges, és gyakorlatilag az egyes kö
zösségek dogmatikai felelősei döntenek az adott közösség spirituális zsinórmértékéről. 

Matematikusként nemcsak fontosnak tartom a dogmatikai tisztázásokat, hanem egye
nesen szellemileg élvezem is. De azt azért látni kell, hogy az a bizonyos lator mindenne
mű felekezetspecifikus dogmatikai habilitáció nélkül is, pusztán a hit által kerülhetett 
még aznap a paradicsomba. Helytelennek tartom, hogy dogmatikai alapon belemegyünk 
a felekezeti megosztottságba, még ha hétköznapi szinten igen praktikusnak is tűnik. 

2017 nagy újítása lehetne nem a. múltba meredni, hanem az ember emelte feleke
zeti határokat tudatosan megbontani, legalább a lutheránus oldalról. 

5.6. 2017 VÁLJON A BIBLIKUS ÉS HITVALLÓ ÖSSZEFOGÁS SZIMBÓLUMÁVÁ! 

2017 ne a retrospektív lutheránus exhibicionizmus alkalma legyen. Arra a pogányok 
is képesek, hogy a múlt történelmét fölemlegessék. Ne a megemlékezés legyen a köz
pontban. A holtak majd megemlékeznek a holtakról. Az 1517-es ébredéshez nem egy 
visszaemlékezés a méltó. 

Mi inkább cselekedjünk! Nekünk nem a múlt, hanem a jövő irányába van küldeté-



sünk. 2017 egy biblikus és hitvalló összefogást építő év legyen, a különféle felekeze
tek közös jövőbetekintése. 2017 legyen egy minden felekezetre kiterjedő, sőt minden 
embert megszólító, hívogató ébredési mozgolódás. 

Addig pedig - e nagy feladat előtt - az önmagunkról vélelmezett megtértségünket 
felül kell vizsgálnunk. Ellenőriznünk kell önmagunkat a 2017-es bevetés előtt, hogy a 
mennyei köldökzsinórunk rendesen csatlakozik-e. Mert Keresztelő János-i jellegű kül
detésünk van: noha mi magunk nem lehetünk tökéletesek, de a tökéletesre kell mu
tatnunk, arról kell hitvallást tennünk. Egyéni és közösségi szinten, az egyéni, közös
ségi és társadalmi élet minden aspektusában. 

Ne használjunk új jelszavakat, szlogeneket. A meglévő eredeti cél még mindig, 
2017-ben is „a cél", csupa nagybetűvel. Nem vagyunk e világi cég, hogy céges arcula
tot, céges zászlót, céges indulót agyaljunk ki 2017-re. 

A keresztyénség folyamatos félreértéséhez vezet, ha úgy viselkedünk, mintha kül
detésünket saját magunk választottuk volna. Világossá kell tenni, hogy a küldetés 
eleve adott, megfelelő stratégiával, számtalan taktikai tanáccsal, és azzal az isteni tá
mogatással: „...íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Mt 28,20b). 

6. Szilánkok 

Most ömlesztve következik néhány „apróság", amelyeket a terjedelmi gondok ellenére 
nem volt szívem kihagyni. 

6.1. VERSENY A SZABADIDŐÉRT, FIGYELEMÉRT ÉS RÉSZVÉTELÉRT 

A stratégiatervezetben láttam számos munkatervi és taktikai ötletet, amelyeknek 
közös hiányossága az volt, hogy egyik sem tisztázza, mi is legyen a stratégiánk az em
berek szabadidejéért, figyelemért és részvételéért folyó e világi versenyben. 

A régi korok információs technológiája olyan volt, hogy kevés kivételtől eltekintve 
egy-egy alkalommal kevés ember kommunikált kevés emberrel, azaz kevés ember be
folyásolt kevés embert. Vagyis nem volt túl kiterjedt az emberi befolyást sokszorozó 
technológia alkalmazása. A keresztyén bizonyságtétel emberről emberre terjedésének 
ez jó esélyt adott. 

Jó ideje nagy volumenben vetik be a különféle emberi befolyást sokszorozó techno
lógiákat. Ezeknél kevés celeb befolyásol sok embert egyszerre és hatékonyan. Ez nem 
feltétlenül hátrányos a keresztyénség számára. De céltudatosan élni kell ezekkel a le
hetőségekkel. 

6.2. MÁR A KIKONFIRMÁLKODÁSRA JELENTKEZŐK SZÁMA IS KEVÉS 

Az említett versenyfutással kapcsolatos, hogy már-már túl naggyá vált a keresztelő és 
a konfirmáció közti bő évtizednyi távolság. Eközben a korábbiaktól eltérően a fiatalok 



a szabadidejük, figyelmük és részvételük sokkal kisebb hányadát szánják a keresztyén 
alkalmakra. 

A megváltozott korban tudatosan megváltoztatott szokások lehetnek hatásosak. Fo
lyamatosságot kell biztosítani azáltal, hogy 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 stb. éves életkorok
hoz kapcsolódóan különféle vallásosságot megerősítő szokásokat kell kigondolnunk és 
bevezetnünk. 

6.3. KERESZTYÉN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 

Tapasztalatom szerint az emberrel foglalkozó szakmákban a minőségnek a legrosszab
bat a minőségbiztosítás teszi. Legalább az egyházaknál ne érjen utol engem ez az e vi 
lági szörnyűség, épp elég nekem a világi oktatás szétverése! Az egyházat, nagyon ké
rem, ne „minőségbiztosítsák"! 

A farizeusoknak éppen az volt a bajuk Jézussal, hogy nem felelt meg a messiásokra 
kidolgozott minőségbiztosítási kritériumoknak. Sőt az ezen kritériumokat hűen őrző 
leszármazottak ma is éppen ezért nem térnek meg. 

A minőséget nem biztosítani kell, hanem táplálni kell egymásban az ember és Te
remtője közti kapcsolatot, és majd e kapcsolat gyümölcseként a jó fa jó minőségű gyü
mölcsöt fog teremni. Ez a keresztyén minőségbiztosítás. 

Konfirmandus sem attól lesz elég - ellentétben az ötletbörze egyik felvetésével - , 
hogy a parókus lelkészeket nyilvántartási és egyéb minőségbiztosítási nyomásnak te
szik ki . 

Nehéz kérdés, de hallottam olyan felvetést, hogy a lelkészek jövedelme erősen függ
jön a gyülekezetük méretétől. Nagyvárosi vagy nagyváros közeli gyülekezetnél ebben 
biztosan van valamennyi talpraesett igazság, de biztosan vannak olyan kiürülő telepü
lések, ahol ez igazságtalan lenne. Viszont az ötletbörzében éppen ezzel kapcsolatban 
fordult elő az, hogy talán bizonyos területeket bölcsebb föladni, és nem mindenáron 
tartani. 

6.4. FELEBARÁTI INFORMATIKA 

2005 májusában ezzel a címmel tartottam a Jesenius központban előadást arról, hogy 
a felebarátiság eszményét - amely ugye a keresztyénség megértésének előszobája -
milyen jól terjesztik a nem hívői körökben az ingyenes és egyúttal profi minőségű, 
szabadon használható szellemi termékek, élükön igen értékes szoftverekkel. 

Ugyanide tartozik az is, amikor valami jobb, mint amennyire azt megfizetik. Ezért 
tetszik nekem az Evangélikus Élet szakmai profizmusa, például több, igen gazdag napi
lapot messze megelőző, szinte hibátlan tördelési rendszere és igényes szöveggondo
zása. Az más kérdés, hogy én szívesen venném, ha a „keresztyén"-t szabadna „ty"-vel 
írni, de azt hiszem, ezzel semmi értelme vitatkoznom. A lényeg, hogy az emberek ke
resztyén sajtótermékként igényes munkát vehetnek hetente kézbe. 



6.5. POLITIKAI STRATÉGIAI KÉRDÉS 

1989 óta rossz szokásunk, hogy szemet hunyunk a „keresztyén" fogalom rossz, emiatt 
félrevezető, emiatt hosszú távon missziói szempontból destruktív használata fölött. 
Pusztán azért, hogy cserében részesüljünk a politikai kedvenceink által kitaposott elő
nyökből. 

Stratégiai váltásként javaslom azt a szemléletet, hogy inkább a „jég hátán is meg
élünk", de az evangélium és egyáltalán a világ teremtettségének közérthetőségét nem 
rontjuk a rossz konnotációkkal, hisz már így is túl sok az ateista, aki „tudja", hogy ön
ellentmondó, hiteltelen dologról van szó. Persze, mert a mi politikai haverkodásunk 
eredményeként olyan dolgokkal hozzák szoros kapcsolatba a keresztyénség alapgon
dolatait, amelyek ezen alapértékeket az értelmükből teljesen kiforgatják, és így biztos 
alapot nyújtanak az ateizmusnak. 

6.6. FELEKEZETSEMLEGES VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 

Ezt a doktori iskolát azelőtt kell mi magunknak - azaz az összes keresztyén felekezet
nek, plusz az izraelitáknak és a muszlimoknak - létrehoznunk, mielőtt a „felekezet
semleges tudósok", pontosabban a „tudományos ateisták" csinálják meg. Mert ez 
utóbbiból nem lenne köszönet. Kívülállók próbálják meg elmagyarázni azt, ami sok
szor még a „belül állónak" is nehéz? 

Felekezetileg nem elkötelezett téren sincs tudományosan szégyellnivalónk „min
den emberi értelmet meghaladó" kincsünkkel, mert tényleg meghalad minden emberi 
értelmet, így az evilágian gőgös egzakt tudományokat is. 

Ezen doktori iskola létrehozásába a legsürgősebben bele kell vágni, amíg nem késő. 
Azaz felvenni a kapcsolatot az összes olyan vallási közösséggel, amely a világ terem
tettségének kérdésére igennel válaszol. 

Amúgy e konkrét doktori iskola esetén talán ez utóbbi igen sem olyan fontos, hiszen 
miért ne lehetne egy ilyen doktori iskola közös gyűjtőhelye az olyan tudásnak, ahol 
nem a hívőt kiröhögő hitetlen beszél a hívők hitéről, hanem minden egyes vallással 
kapcsolatban a belső illetékes beszél, aki a legjobban, első kézből tudja, hogy miben 
is hisznek? 

7. É s így tovább. . . 

Már többszörösen túlléptem minden határt, terjedelemben és határidőben egyaránt. 
Közben előttem elintézetlen feljegyzéseim tengere, részben a pontonkénti vélemé
nyezés, részben az azok kapcsán adódott gondolati ívek piszkozata. 

Zárszóként mégis megalapozott bizakodásomnak adok hangot. 
Szekularizált környezetemben, az én és szeretteim különféle oktatási intézményei 

körül szinte az idősebb nemzedékhez tartozók tagsági hűségnyilatkozatának számít a 



keserű fanyalgás a tartalmi hanyatlásról, fűszerezve egy kis „bezzeg a mi időnkben" jel
legű összehasonlítással. 

Ezzel szöges ellentétben lutheránus környezetemben hosszú évek óta a fürdőkád
ban önfeledten pancsikoló gyermekként lubickolok a jobbnál jobb prédikációk, evan-
gélizációk, gyülekezeti alkalmak, hittudományi előadások, sajtótermékek és egyéb ke
resztyén tartalmak tengerében. 

Magyarán, miközben a jövő stratégiáján gondolkodunk, örömmel állapíthatom meg, 
hogy i t t szolgál áldott módon egy széles gárda, akiknek elég annyit mondanom, hogy 
„csak így tovább". Habár hálával gondolok rátok, de nyilván megértitek azt és egye
tértünk abban, hogy végül is egyedül az Úré a dicsőség. 



BOGDÁNYI GÁBOR 

Isten jelenlétében élni 
Stratégia Pomerániában 

Tavaly 875 éves jubileumát ünnepelte a volt NDK területén fekvő Pomerániai Evangé
likus Egyház, amely a Mecklenburgi Evangélikus Egyházzal együtt a német Mecklen-
burg-Előpomeránia tartomány evangélikusságát fogja össze. A hosszú múltra vissza
tekintő egyház 2002 és 2005 között az egész apparátust átfogó folyamat során készí
tette el stratégiáját. A mintegy ötvenoldalas füzetben összefoglalt munka a pomerániai 
egyház működésének minden területén megfogalmazza a célokat, és kijelöli a fejlesz
tés súlyponti tevékenységeit. 

A stratégia első, „Otthon lenni" című része az istentisztelet témájával indít. Vasárnap
ról vasárnapra mintegy 250 helyen tartanak istentiszteletet a pomerániai egyházban, 
ez a tartomány legnagyobb számosságú rendszeres programja. Céljuk, hogy minden 
réteg számára az istentisztelet megünneplése jelentse a gyülekezeti élet szívét. Ke
resztények és kívülállók számára egyaránt vonzó istentiszteleti közösségben gondol
kodnak, s ennek megvalósítása érdekében számos fejlesztendő területet jelölnek meg, 
többek között a széles gyülekezeti részvételt az alkalmak előkészítésében, formális és 
kötetlen találkozási lehetőségeket az istentisztelet előtt és után (imádság, személyes 
gyónás, áldás). Felvetik az istentiszteleti helyek koncentrálását (központi fekvésű he
lyeken akár vetésforgóban is), az alternatív istentiszteleti formák támogatását (Tamás
mise, Taizé, keresők istentisztelete, ifjúsági és családos alkalmak). Fontosnak tartják 
a rendszeres úrvacsoravételt, és újdonságként vezetnék be az emberi élet forduló
pontjainak rituális megünneplését (házszentelés, nyugdíjba vonulás). Csatlakozva az 
istentisztelethez, de önálló témaként van szó az igehirdetésről, amelyet minden terüle
ten tovább kívánnak fejleszteni. Ebből a célból hangsúlyt kap a lelkészek rendszeres 
továbbképzése, a nem lelkészi prédikátorképzés, illetve a felnőtteknek a hitről szóló 
bevezető képzések, nem utolsósorban pedig az egyház jelenléte a médiában. 

Az evangélikus identitás kérdése összefonódik a pomerániai identitáséval. A 20. szá
zad második felében az egyház Pomeránia szinte kizárólagos megjelenítője maradt. 
Ezen a csökkenő lakosságszámú területen, ahol a tengerparti természet, a történelem 
és a kultúra is szinte „rámutat" a Teremtőre, az i t t élőknek és az elvándoroltaknak is 
fontos az otthon, ahová tartoznak. Az egyház célja, hogy erőteljes hangsúlyt kapjanak 
az identitás pozitív hordozói. Ezért támogatják a kulturális tradíció megőrzését, a tör
ténelem feldolgozását. Az egyházat minél több helyen megszólíthatóvá, elérhetővé kí
vánják tenni, és értelmet akarnak adni a fiataloknak az itt maradáshoz, nem feledkezve 
meg a szociálisan hátrányos helyzetűekről. 



Pomeránia tengerpartja, szigetei, dombjai és tavai sok turistát vonzanak a környékre. 
A „Gyógyulás lélek és test számára" című téma az egyháznak a turizmus területén nyíló 
lehetőségeiről szól. Beletartozik a lelki és kulturális kínálat fejlesztése, a vendéglátás
ban dolgozókkal való külön foglalkozás, illetve a teljes (testi-lelki) embert szem előtt 
tartó egészségkoncepció fejlesztése, az ember és egészség viszonyáról szóló vitában 
való egyházi részvétel. 

Az egyház lutheri értelemben gondolkodik az oktatásban való részvételről: az egyház
tagok és a társadalom felé egyaránt kíván fordulni. Célja, hogy szolgálatában felismer
hető legyen a hit és az oktatás kötődése egymáshoz. Erősíteni kívánják a gyülekezetek 
és iskolák közötti kapcsolatokat. Az ifjúsági munka fejlesztését regionális keretek kö
zött képzelik el. Fontosnak tartják az egyházi óvodát, a konfirmáció innovatív modell
jeit, és odafigyelnek a modern kor változó iskolai viszonyaira. A gyülekezeteket közö
sen tanuló közösségeknek tartják, ahol a felnőttképzésnek és a fiatalok képzésének 
egyaránt helye van. Egyetemi teológiai karuk lelkészi, hittanári és egyházzenei képzést 
biztosít, de foglalkoznak a tanárok egyházi szellemű továbbképzésével is. 

„Az élet felfedezése" című második rész a közösségszervezésről szóló témával kezdő
dik. Gyülekezeti közösségeik fejlesztésének célja, hogy generációra, nemre és érdek
lődésre való tekintet nélkül mindenki megtapasztalhassa a hívők éltető közösségét. A 
legkülönbözőbb közösségi alkalmak fejlesztését javasolják, például a generációk ta
pasztalatcseréjét, férfiak és nők találkozását, a szomszédokkal való törődést, illetve a 
kiscsoportok (bibliakörök) hálózatának kialakítását, továbbá az ökumenikus találko
zókat. 

Külön téma foglalkozik a Krisztusban élt élet teljességével, amelyben a házasság és a 
család, a munka világa (ezzel együtt a munkanélküliek segítése), illetve a szabadidő ér
telmes eltöltésének lehetőségei nagy hangsúlyt kapnak. A teremtett világ megőrzésé
nek érdekében ajánlják a megújuló energiaforrások használatát az egyházi ingatla
nokban, és felvetik társadalmi felelősségünket a békés életre vonatkozó ígéret ébren 
tartásában. 

Egy hosszú témában, három részre osztva tárgyalják a munkatársak kérdését. Az 
egyetemes papság jegyében különösen fontosnak tartják az önkéntes munkatársak meg
nyerését és folyamatos kísérésüket, illetve képzésüket a különböző munkaterületeken 
(igehirdetés, gyülekezetvezetés stb.). Kiemelik a látogatást, amelyet fiatalok és idő
sek egyaránt végezhetnek. Hangsúlyozzák a személyi erőforrások hosszú távú terve
zését és a személyes felelősség átadását. A főállású munkatársak körében a folyamatos 
képzés a leghangsúlyosabb, kiegészítve a rendszeresen és kötelezően végzett előmene
teli megbeszélésekkel, amelyeken a személyes perspektívát tekinti át vezető és beosz
tottja. Tudatos személyzeti politikát kívánnak, tekintettel a tehetségre és a kompeten
ciákra. Kiemelik a kiégés megelőzését, fontosnak tartják a munkatársak lelki fejlődé
sének kísérését. Összekötve az előző két altémát, a főállású és önkéntes munkatársak 
közös munkájának felelősségét a főállásúakéba teszik le, akik számára - a puszta oda
figyelés igényén túl - javasolják a vezetési, kommunikációs és motivációs készségek 
fejlesztését a rendszeres továbbképzési alkalmakon. „Gyülekezeti fejlesztési tréningek" 



keretében a főállású és önkéntes munkatársak közös továbbképzését vetik fel, és nem 
feledkeznek meg a szervezeti és egyházjogi kérdések folyamatos felülvizsgálatáról sem. 

Bizalom a címe a stratégia harmadik részének, amely a határok legyőzésének és a ta
lálkozás lehetőségének megteremtésével kezdődik: gyülekezetközi, ökumenikus és 
testvéregyházi találkozások fontosságát emeli k i , és ezek fejlesztésére vet fel ötleteket. 
A „nyitásba" az innovatív projektek is beletartoznak, amelyeken keresztül egyházon kí
vüli csoportokat lehetne elérni. Ide tartoznak a társadalmi problémák is, amelyek ke
zelése szintén emberek közötti határok, gátlások lebontását igényli. 

A diakóniát a pomerániai egyház egész szervezetében kívánja megélni, nem csak egy-
egy intézményben. Fontosnak tartják diakóniai tevékenységük keresztény jellegének 
hangsúlyozását. A fejlesztendő tevékenységek közé tartozik a gyülekezeti diakónia, a 
válságok által érintett emberek kísérése, hospice-tevékenység, illetve a lelkigondozás 
különféle formái. A gyülekezeti diakónia fejlesztésére új képzési és tevékenységi pro
filokat alakítanának ki . 

Utolsó fontos témájuk a gyülekezetek szerkezetátalakítása a hatékony működés érde
kében. Nagy hangsúlyt helyeznek az egyházközségek közötti közös munkára és háló
zatos együttműködésre, amely a társegyházközségek kialakítását is jelenti. Kritériumo
kat kívánnak kidolgozni arra vonatkozóan, mely gyülekezetek tekinthetőek hosszú tá
von életképesnek, illetve melyeket kell egyesíteni a megmaradás érdekében. A háló
zatos működéshez tartozik az egyházigazgatás kialakítása is (körzetek és régiók), 
amelynek keretében a lehető leghatékonyabban kívánják megszervezni a közös fel
adatok ellátását. 


