
CSERMELY PÉTER 

Értékőrző, értékteremtő, 
együttműködő egyház 

Ma válságteljes napokat élünk, amikor sokan azt mentik, ami menthető, és 
a pillanat, a perc sürgető parancsait követik. A tartalommal élő ember ilyen
kor is előre tekint. Lecsitítja a benne lakozó riadalmat, a birkaként sodró
dásra ösztönző pánikot, és hosszú távon gondolkodik. Amit ma tennék, 
vajon hasznos lesz-e holnapután? A hosszú távú gondolkodás igénye és 
egyben szép példája miatt volt igen örömteli olvasmányom az evangélikus 
megújulás stratégiája. 

A nagyapám, Csermely Lajos sokszor mesélt a pécsi evangélikus egy
ház megpróbáltatásairól és megújulásáról abban az időszakban, amikor 
presbitere volt. A nagyapai idők háborúkról, pusztításról szóltak. Ma ke
gyelmi időszakot élünk, Európában béke van. A pusztulás ma nem nyil
vánvaló, mert nem házakat rombol, hanem belül, a lelkekben, az emberi 
kapcsolatok szintjén dolgozik. Ezért is tartom kiemelten fontosnak az 
„élő kövek" hangsúlyozását az evangélikus stratégiában. Valóban, napja
inkra a lelki, spirituális tartalmak nagyon visszaszorultak, így az építke
zés elsősorban a bensőnkben sürgető parancs. Erre tanít bennünket a je
lenlegi válság is, amely a 20. század elejének túltermelési válsága helyett 
túlfogyasztási válságként jelentkezik. Mi , magyarok kétszer annyi energiát 
és javakat fogyasztunk el, mint amennyit a Föld adni tudna, kétszer ak
kora az ökológiai lábnyomunk, mint amekkorának lennie kellene. Nem a 
fogyasztás, a világi építkezés erőltetése a megoldás tehát, hanem a benső, 
a lelki és a kapcsolati gazdagodás hozza a jövendő válságsorozatát elke
rülő megoldásokat. Legyünk ebben mi, evangélikusok a példa. 

A stratégia igehirdető, spirituális, szolidáris, családbarát egyházról szól. 
Mindez kiemelten fontos irány, helyes út. Hozzászólásomban az értékőrző, 
értékteremtő, együttműködő egyház - e célokkal nagyrészt átfedésben 
levő - képével szeretném e célrendszert gazdagítani. Az evangélikus hagyo
mányok, értékek egy zaklatott korban még inkább kincsünkké válnak. Ezek 
őrzése, alkotó gazdagítása egy gondolatteli egyház esetén különösen ígéretes 
lehetőség. Az együttműködés lehetősége is abból a sokrétű megértésből, 
nyitottságból fakad, amely az evangélikusoknak mindig is a sajátja volt. 

A stratégia elején előfordul a „networking" kifejezés, ami magyarra háló
zatképzésként fordítható. Ez egy olyan hálózatkutatónak, amilyen én va-



gyok, különösen nagy öröm. Hadd egészítsem ki ezt a fogalmat a szakember jogán. A há
lózatban gondolkodás túlmegy annak a stratégiában is említett igazságán, hogy „minden 
mindennel összefügg". Magyar kutatók, Barabási Albert-László és Vicsek Tamás ered
ményei szerint azok a hálózatok maradnak fenn tartósan, amelyek dinamikus csopor
tokból állnak. Fontos tehát, hogy gyülekezeteink ne zártak, hanem folytonosan megújulok, 
egymással és a külvilággal új és új kapcsolatokat keresők, együttműködők legyenek. Ez a valóság
ban is így van sok helyen. Érdemes megfontolni a stratégia továbbgondolása során, hogy 
milyen eszközökkel lehet ezt a nyitottságot, ezt az együttműködést tovább ösztönözni, 
terjeszteni, bővíteni. A stratégia 4.1.4.-es pontjába az összetartás és a szolidaritás mellé 
érdemes tehát az együttműködés fogalmát is beemelni, amely a gondolkodás, az elfoga
dás önállóságának egy elemi szintjét is megjeleníti. Meggyőződésem, hogy egy mo
dern egyház esetében a gondolkodás, az elfogadás megértő, együttműködő önállósága 
korparancs. Az együttműködés az evangélikus egyház és a többi történelmi egyház 
között is olyan sok-sok évtizedes hagyomány, amelyben az evangélikusok mindig is a 
motor szerepét töltötték be. Legyünk erre büszkék, jelenítsük meg a stratégiában ezt 
a mai Magyarországon különösen példaadó jellemzőnket hangsúlyosabban. 

Rohanó századunkban, az egyperces beszélgetések korában különösen fontos az El-
csendesedés Háza és mindaz a szupervíziós, segítő munka, amelyet a stratégia a lelki 
igénybevételnek kitett vezetők, lelkészek számára tervez és biztosít. 

A stratégia igen hangsúlyosan szól a családbarát egyházról. Fontos lenne ezt a ma
gukat evangélikusnak vallók összetartási igényével is összehangolni. Család, evangé
likus család nehezen jöhet létre akkor, ha a családot majdan megalapítók nem kapják 
meg a megismerkedés lehetőségét. Erre a gyülekezeti élet és az ifjúsági munka szín
terei ma is megannyi jó alkalmat kínálnak a fiataloknak, de érdemes lenne ezt nyitot-
tabban, céltudatosabban is felvállalni, tervezni. 

Fontos lenne a kapcsolatok teremtésében az internet adta lehetőségeket is kihasz
nálni. Nem biztos, hogy egy evangélikus közösségi weboldal terve eleve elvetendő. A 
tapasztalatok szerint sok esetben a nagyszülő és az unoka meglepően jól megérti egy
mást az internet használatában. A fiatalok segítségével a web, az e-mail adta lehető
ségek olyan idős embereknek is nyújthatják a közösséghez tartozás mindennapi él
ményét, akik fizikai állapotuk miatt a személyes jelenlétre már nem képesek. 

Végül tehetséggondozóként néhány szót szeretnék szólni az oktatásról is. A Fasori 
gimnázium legenda a magyar tehetséggondozás és a magyar tudományosság történe
tében. Ez a hagyomány kötelez. Az evangélikus egyháznak a kiválóság egyházának kell 
lennie, ahol a kiválóság mindenki sajátja, és mindenkiben más és más formában jele
nik meg. Közöttünk mindenki kiválónak érezheti magát, mert a hívő közösség segít fel
lelni mindenkinek saját magában a kiválóságot, Isten belé helyezett szikráját, a Szent
lélek benne munkáló erejét. A tehetség modern felfogása szerint mindenki tehetséges 
lehet. Ezt a bizalmat, ezt a hitet kell egymásban elültetnünk, és akkor egyházunk nemcsak 
magukkal megbékült, társaikat becsülő és segítő emberek egyháza lesz, hanem otthont 
ad annak is, hogy oktatásában, gyülekezeteiben új legendák szülessenek. Igen nagy 
megtiszteltetés és öröm lesz a számomra, ha ehhez a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
(www.tehetsegpont.hu) elnökeként akármilyen csekély mértékben is hozzájárulhatok. 



CSEPELI GYÖRGY 

Egyház és hálózat 

Szervezetekkel is foglalkozó szociálpszichológusként szólok hozzá a Magyarországi 
Evangélikus Egyház stratégiatervezetéhez, amelyet puszta létrejötte okán is üdvözlök. 
Hazánk nem bővelkedik olyan szervezetekben, amelyek meghallván a változó kor sza
vát, elszánják magukat a változásra azért, hogy hatékonyabban láthassák el feladatai
kat. Társadalmunk telis-tele van korhadt, kiürült, elavult szervezetekkel, amelyeknek 
egy része ma már menthetetlen, más része menthető lenne, ha képes lenne újrafogal
mazni önnön hivatását, s megkeresni a működés új eszközeit. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház előttem fekvő stratégiai tervezete szerintem 
helyesen jelöli ki a célcsoportot a magasan képzett, urbanizált, családban élő emberek 
körében. A stratégia elitegyház képét vetíti előre. Téves lenne az a következtetés, hogy 
eszerint a Magyarországi Evangélikus Egyház az elit egyháza akarna lenne. Sokkal in
kább arról van szó, hogy az egyház a társadalom elitjén keresztül kívánja üzenetét eljuttatni 
a társadalom minden tagjához, vonatkoztatási csoportként kíván megjelenni mindazok 
számára, akik más egyházak tagjaiként, egyházon kívül élő vallásosként vagy vallásta
lanként jelenleg nem tudják, mert nem látják, hogy vannak a mai magyar társadalom
ban igazodási pontok, és nem csak hit és erkölcs dolgában. Ha ezt a szerepet az egy
ház el tudja látni, hatalmas szolgálatot tesz az egész magyar társadalomnak, amelyet 
a huszadik század kárhozatos kataklizmái kizökkentettek az időből és az értékekből. 

A stratégia megfogalmazásakor ennek megfelelően hangsúlyoznám az egyház társa
dalmi nyilvánosságban betöltött szerepét, és részletezném a megjelenés módozatait, amelyek a 
középosztály értelmiségi és vállalkozói civil fórumainak kihasználását, valamint a meg
felelő médiajelenlétet érintik. Nagyon egyetértek az ökumenikus és egyházon kívüli te
rületeken kifejtett aktivitás igényének megfogalmazásával, amelyet a stratégiai terve
zettől eltérően nemcsak az ifjúság területén, hanem a teljes társadalmi spektrumot át
fogóan, minden területen kívánatosnak és fontosnak tartok. 

Nyilvánvaló természetesen, hogy az egyház kifelé csak akkor képes ezt a társadalmi 
orientációs szerepet betölteni, ha megfelelő belső tartalékokkal és kellőképpen rugal
mas szervezettel rendelkezik, ami lehetővé teszi számára a célcsoport elérését, meg
tartását, s ahol lehet, bővítését. 

A stratégiai vázlat helyesen jelöli k i a súlypontokat. Az egyházi dolgozók és tisztségvi
selők kulcsszereplők. Képzésük, s ami még fontosabb, folyamatos továbbképzésük a sikeres mű
ködés legalapvetőbb feltétele. A sikeres működés másik alapvető feltétele a hivatásos és önkéntes 
egyházi tisztségviselők közötti egyensúly megteremtése. A végleges stratégia bőbeszédűbb 



lehetne az egyház funkcióinak sikeres ellátáshoz szükséges munkacsoportok felsoro
lásában. Munkamegosztási rend nélkül felmerülhet annak veszélye, hogy mindenki 
mindennel foglalkozik. Az egyház akkor lesz hatékony szervezet, ha hivatásos és ön
kéntes tisztségviselőinek mindegyikében kiolthatatlanul él a „szükség van rám" érzése. 

Javaslom, hogy a stratégiai tervezet kiemelten szóljon a 21. század új kommunikációs 
technológiájáról, az internetről, amely a célcsoport szociológiai jellemzőinél fogva az egy
ház működésének természetes közege, céljai elérésének leginkább kézenfekvő eszköze 
lehet. 

Hasonlóképpen fontos a mobiltelefon, amely a gyors elérést, a szervezést, az iden
titás erősítését szolgáló mozgósítást szolgálhatja. 

Javaslom egy evangélikus call center létrehozását, amely elsődlegesen életvezetési, 
mentálhigiénés, krízisintervenciós feladatokat láthatna el. 

Érdemes lenne létrehozni egy „evangélikus IWIW-et", amely az egyház tagjai szá
mára azonnali és sokoldalú kapcsolódási lehetőségeket biztosítana. Az evangélikus 
portál (www.evangelikus.hu) arról tanúskodik, hogy az egyház felismerte az internet 
jelentőségét az egyházépítésben és a közösségfejlesztésben. Kívánatos, hogy ez a fel
ismerés a stratégiai vázlatban szövegszerűen is megjelenjen. 

Az evangélikus identitás erősítését szolgálják az interneten is hozzáférhetővé tett 
gyűjtemények, amelyek digitalizálása, kereshetővé tétele a jövő egyik legfontosabb fel
adata. 

Az egyház szerveződése mindig is a hálózatosodás rendjét követte. A 21. században 
az internet révén a hálózatosodás kilép a fizikai térből, hatóköre globális lesz. Az ily 
módon létrejövő hálózat ugyanakkor nem veszíti el emberi léptékét. „Kis világok" jön
nek benne létre, amelyek közösséget teremtenek térben egymástól távol élő emberek 
között, akiket egyesít a közös hit és a közösen vállalat feladat. Ezeknek az interneten 
szerveződő „kis világoknak" a láncolata az új egyház, amely nem helyettesíti, hanem 
kiegészíti a fizikai világban élő gyülekezetek működését. 



TAMÁS PÁL 

Szakadás és folyamatosság 

Nagyon fontosnak tartom, hogy minden nagy társadalmi szervezet közösségek átfogó 
hálózata, így egy közismert egyház is megfogalmazza a maga jövőképét és felvázolja 
azokat az utakat, amelyeken jelenlegi intézményhálózata elindulhat egy átfogó prog
ram megvalósításának érdekében. Belátom, hogy az egyház belső körei, gyülekezete
inek elitje, intézményei természetesen szeretnék magukat viszontlátni a stratégiában, 
és kíváncsiak arra, milyen feladataik, lehetőségeik lesznek a következő évtizedben. 

Mindazonáltal külső rokonszenvezőként én egy másmilyen logika mentén raknám 
össze a tennivalókat. Mindenekelőtt abból indulnék ki , hogy milyennek képzeljük el 
mondjuk a 2020-2025 közötti magyar társadalmat, és hogyan fogalmazzuk meg azon 
belül egy egyház lehetséges és valószínűsíthető mozgástereit. Ugyanakkor az adott 
egyházon belül is léteznek, megmaradnak szubsztanciálisan keveset változó felada
tok, és megjelenhetnek a társadalmi megrendelés eddig kevésbé ismert, vagy ha mégis, 
akkor is csak periférikusnak tartott megoldandó feladatai is. Lényegében az egyház 
stratégiája e két mozgástér metszetében ér össze. A külső mozgástér, valamint az ál
landó és változó belső feladatok, elkötelezettségek aránya határozza majd meg a ten
nivalókat. 

A továbbiakban e logikát követve öt megjegyzést hangsúlyoznék: 

1. Az egyház-szociológiából régóta ismerjük, bár a hazai közbeszédben ritkán hasz
náljuk az egyházi vagy vallási piacok fogalmát. I t t természetesen nem gazdasági piac
ról van szó, semminek nincs pénzben kifejezhető értéke. Egyszerűen azt jelezzük e 
metaforával, hogy a hiteknek, vallásosságoknak, vallási üzeneteknek a modern társa
dalmakban van egy nagy pályája, ahol a spirituális élményre és/vagy közösségi szol
gáltatásra váró egyén (család, esetleg kisközösség) megjelenik és „bevásárol". Egyes 
hittételeket, világmagyarázati elemeket, szolgáltatásokat magához közelebbinek érez. 
Másokkal szemben esetleg bizalmatlanabb, s egyesektől kifejezetten idegenkedik. 
Azokból „nem vesz". Az egyházak mint hagyományos nagyszolgáltatók ezen a piacon 
természetesen szeretnének zárt csomagokkal megjelenni. I t t vagyok én, ezt hirdetem, 
ezt kínálom. Igazán engem csak teljes, sőt kizárólagos szolgáltatóként hasznosíthatsz. 
Azonban a kulturális figyelem piacán, ahol az egyházi ajánlatok tulajdonképpen ugyan
abban a térben jelennek meg, mint más világnézeti, kulturális vagy hagyományszol
gáltató szervezetek kínálatai, legalább a hatvanas évek óta (sőt Amerikában és egyes 
nyugat-európai társadalmakban még régebben) személyesen összeválogatott, patch-



work jellegű „vásárlás" zajlik. Hiába kínálnak sokan zárt rendszereket, ez a nagy piac 
igazán a nyitott, egymáshoz viszonylag nagy szabadsággal összeválogatható spirituá
lis szolgáltatások piaca. Az egyházak ezt érhetően eredendően nem szeretik, de látjuk, 
hogy ha kényszerből is, de alkalmazkodnak ehhez a környezethez. Felfogásom szerint 
a következő 15 évben e vonatkozásban ellentétes tendencia nem bontakozik ki , sőt 
ezek az „összeválogatott" spirituális szolgáltatáscsomagok még inkább meghatáro
zóvá válnak. Egy keresztény egyháznak természetesen vannak i t t „minimális", tovább 
nem bontható csomagjai. Azonban kérdés, hogy ezek a napi akciók, a hétköznapi rész
vétel szintjén hogyan alakulnak a továbbiakban. Optimistább - vagy csak a doktrínák
hoz szorosabban kötődő - gondolkodók nemcsak a minimális csomagok, hanem ezek 
különböző bővíthető változatainak kínálati erejében hisznek. A pesszimistábbak - vagy 
csak a realisták - azonban úgy vélik, hogy az életvitel efemerebbé válása, az individu
ális életvezetési változatok bővülése, az életmódminták feltöredezése a jelenlegi prog
ramokkal kapcsolatos további engedményeket kényszeríthet ki - talán nem a spiritu
ális magban, de annak gyakorlati megélésében feltétlenül. Én a stratégiában feltétle
nül megpróbálnék elágazásos forgatókönyvekkel dolgozni. Mi történik, ha az „opti
misták" és mi , ha a „pesszimisták" szcenáriói kerülnek előtérbe? Milyen pontokon 
bővíthető racionális megfontolásokon belül a minimumcsomag, és hol lehet a spiri
tuális részvétel megőrzése érdekében nem szeretni, mégis elfogadni esetleg közös r i 
tuálék gyakorlati visszafejlődését? 

2. A vallási piacnak a fogalom eredeti amerikai szövegkörnyezetében van egy vallási 
vándorlásszerű választásra utaló értelmezése is. Az emberek zöme hagyományos tár
sadalmakban beleszületik valamilyen vallási, kulturális keretekbe, és azután azokon 
belül ki is tart. Azonban spirituális impulzusok, életvezetési krízisek vagy kulturális 
paradigmaváltás hatására, esetleg családváltásból, új házasságokból következően ez 
az „életfogytiglani" kapcsolat egyre gyakrabban bomlik. Egyre többen váltanak egy
házat, esetleg nemcsak egyszer, hanem többször is. Korábban e mozgásnak lehettek 
asszimilációs jellegű indítékai is, ma már inkább újabb közösségek létrejötte vagy a régi 
közösségek közötti hangsúlyeltolódás miatt kerülhet ilyesmire sor. Magyarországon a 
'90-es években is gyakoribbá váltak ezek a váltások és globális hatások, amerikai min
ták terjedéséből következően valószínűsíthetően inkább szaporodni fognak, mintsem 
hogy fogynának a következő években. Van-e erre válasza az evangélikus egyháznak? 

Én it t két gyakorlati problémát látok. Először is, a nemzetközi irodalomból úgy tű
nik, hogy a protestáns egyházakhoz tartozók egy vallási szabadpiacon gyakrabban vál
tanak egyházat, illetve közösséget, mint a katolikusok (s akkor még nem is hasonlít
juk a protestáns egyházakat az etnikailag átszínezett vallási közösségekhez, például a 
zsidósághoz). Tehát egy protestáns egyháznak - e séma szerint - nagyobb erőfeszíté
seket kell tennie híveinek megőrzése érdekében, gyülekezeteinek erózióját fékezendő, 
mint más egyházaknak, vallási közösségeknek. így van-e ez Magyarországon is? Vagy 
az evangélikus egyház hagyományos erőtereiben mindez eddig nem vált problémává, 
és nem is várható, hogy az marad? 

Másodszor, van egy specifikus szervezeti metszete is e mozgásnak. Az így értelme-



zett vallási piacon két egyháztípus tűnik a legsikeresebbnek, a legkönnyebben vá
laszthatónak. Az egyik az óriás egyház, izmos nemzetközi kötődésekkel, esetleg meg
határozó szereppel az ország életében, sőt „államegyházként" is. Ez az intézményi há
lózat nagy erővel hallat magáról a közvéleményben, az országos médiában, a nemzet
közi konfliktusok kezelésében, ugyanakkor e „médiahatalom" mögött tulajdonképpen 
a hívők közösségeinek szintjén zömmel lazán szervezett. Elsősorban nem azért vá
lasztják, mert meleg, támogató fészekként ismerik, hanem azért, mert az ország main-
stream mozgását jeleníti meg. Vele szemben ott van a kisegyház, amely ritkábban 
kerül a médiába, talán kevesebbeknek van személyes tapasztalata róla, de nagyon szo
ros közösségi védernyőt kínál azoknak, akik csatlakoznak hozzá. A magyarországi lu
theránusok azonban valahogy e két pólus közé esnek. Egyfelől történelmi egyháznak 
minősülnek, azonban létszámuk és e mögött mozgósítható erejük elmarad nemcsak a 
katolikus egyház, hanem a magyar nemzeti protestánsként forgalmazott reformátu
sok mögött is. Ma már modernizált, sokszor az országos átlagnál jobban iskolázott vá
rosi közösségeket is mozgat, de hát épp az ilyenekben nincs a kisegyházakban keresett 
és meglelt akolmeleg. Tehát az evangélikus egyház a magyar környezetben nem ak
kora, mint egy mainstream egyház, viszont nem olyan meghitt, mint az új egyházak. 
Az igazi szervezeti kihívás: hogyan lehet e kettős hátrányból legalább sima előnyt k i 
rakni? 

3. Az evangélikus egyháznak a történelmi Magyarországon voltak közismert etnikai kö
tődései. Például a felső-magyarországi németség vagy a szlovákság jó része hagyomá
nyosan evangélikus volt. A '20-as, '30-as években a nacionalista kirekesztés elől pedig 
sok zsidó származású polgár menekült evangélikus közösségekbe. Természetesen e 
gyökerek nem merítették ki a magyarországi lutheránus történelmet, mégis kínáltak 
számára valamilyen etnikai színezetet, amely kétségtelenül közösség- és szervezetőrző 
tényezővé vált. Az asszimiláció azonban olyannyira előrehaladt - vagy talán már be is 
fejeződött - , hogy ez az etnikai közösségépítési szál máris eltűnt. Következésképpen 
nélküle kell a jövő magyarországi lutheránus közösségeit építeni. És ez további kihí
vást jelenthet. 

4. A biztonsághiány kezelése. A modern ember életvitelmodelljei számára egyre na
gyobb problémát jelent a szélesebb értelemben vett biztonsághiánnyal való megküzdés. 
Egyre bonyolultabbá, egyre nehezebben áttekinthetővé, egyre kevésbé programozha-
tóvá válik az emberek körül a világ. A nagy átfogó társadalmi programok egyfelől tel
jesültek (nálunk rendszerváltás, európai uniós tagság stb.), azonban az azoktól várt ug
rásszerű boldogságnövekedés elmaradt. A fragmentálódás i t t keveredik egy furcsa 
megcsalatottsági érzéssel. S ez a következő évek közösségépítési programjai számára, 
legyenek azok egyháziak vagy világiak, talán a legfontosabb keresletet jelenti. Más sza
vakkal: egy közösség- vagy spirituálisélmény-szolgáltató akkor sikeres, ha ezt a biz
tonsághiányt részben le tudja kötni. A kérdés számomra i t t az, hogy mit kezdenek az 
egyházak, és közöttük a magyar lutheránusok ezzel a részlegességgel. Történelmi min
táik az abszolút biztonság ígéretét kínálják. Az abszolút biztonságban azonban a mo-
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dern társadalomban egyre kevésbé hisznek a közösségeket keresők. Akik egyébként a 
maguk biztonságát nem egyetlen forrásból szerzik be, hanem különböző jellegű aján
latokból rakják ki . Ezek között jobb esetben jelentős súllyal ott van valamelyik egyházi 
ajánlat is. De ha az i t t abszolútumot ígér (vagy ígérne), akkor vonzási potenciálja csök
ken. Hiszen az egyetlen forrású abszolút megoldások iránti bizalmatlanság nemcsak 
ma jelentős, hanem a következő években feltehetően még növekedni is fog. Hogyan ta
lálják meg ezen a spirituális biztonsági kínálati piacon a helyüket más kínálati prog
ramokkal együtt élni képes egyházi programok? 

5. A szolgáltatások nyitottsága. Hagyományos infrastruktúrájával, mindenekelőtt ok
tatási és szociális intézményeivel az evangélikus egyház az ország életében talán ha
gyományos hívei létszámarányánál nagyobb mértékben vesz részt. Feltehetően ezt a 
„szerényebb létszámú egyház nagyvilági kínálati csomaggal" modellt a jövőben is élet
ben kellene tartani. Ha úgy tetszik, ez hozzátartozik a magyar evangélikus egyház tár
sadalmi imágójához, és fontos eleme egyébként spirituális vonzási potenciáljának is. 
De it t két problémát azért jeleznék. A gyülekezetek tagjainak kínált szolgáltatásokról 
it t nyilvánvalóan nem lehet vita: az iskolai és szociális szolgáltatások számukra az egy
ház működtetési alapelemei, sőt meghatározó alkotókövei. De a kérdés az, hogy mi
lyen feltételek között juthatnak a többiek hozzá a szabad kapacitásokhoz, különös te
kintettel az elit iskolákra. Ezek, például a híres fasori műhely működésének alapja volt 
felekezeti nyitottsága, az iskolából kikerülő későbbi világhírű természettudósok nagy 
többsége nem evangélikus volt. A márkanév aktív nyitott promóciós politika nélküli 
megőrzése elképzelhetetlen. Önkéntelenül sokaknak eszükbe jutnak it t cserekapcso
latok: nálunk tanulhatsz, de akkor legyél fogékony a mi hitünkre. Belső egyházi szem
pontokból ez érthető, mégis jelzem, hogy valószínűleg az egyház külső - elitképző 
vagy alkotó jellegű - megítélése szempontjából a nagyon laza kapcsolatnál több i t t 
azért rontja a hatékonyságot. 

Végül e szolgáltatások színvonaláért (például az iskolák híréért is) naponta meg kell 
küzdeni. A '20-as, '30-as, '40-es évek teljesítményeinek emléke még mozgósítható 
volt a '90-es évek újrakezdésénél. Sokan „abba" a gimnáziumba íratták fiukat, lányu
kat. Azonban minden generációban újra kell kezdeni a hírnévépítést. Rácz tanár úr 
emléke egyre kevésbé elég ahhoz, hogy egy iskola 2015-ben is az ország tíz legfonto
sabb gimnáziuma közé tartozzon. Egy ilyen műhely karbantartása kiemelten is a ma
gyarországi lutheránusok legfontosabb stratégiai programpontjai közé tartozhatna. 



TŐKÉCZKI LÁSZLÓ 

Az evangélikus egyház távlatos látomása 

Örömmel és érdeklődéssel olvastam jól átgondolt elemzésüket. Bevallom, első olva
satra alig tudtam volna valamit hozzátenni. S a másodikra sem sokat. Emberileg ez a 
szöveg igen mély számvetés. Az evangélikus népszámlálási „eredmények" tükrében 
különösen az. 

Ha valamit mégis hozzáfűzhetek e szép munkához, az két oldalról érdekes és sok
ban párhuzamos, ugyanakkor mégis más, mint a „református helyzet" - s további egy-
háztörténeti-társadalmi elemzést igényel. írásukban ugyanis - véleményem szerint -
a jelen és a jövő „technikai" (szervezeti, gondolati, adminisztratív stb.) felismerései és 
„kezelése" jobbak és okosabbak, mint a pillanatnyi helyzetet okozó múlt és közelmúlt 
elemzése. Tehát hiányzik a történeti dimenzió. Pedig annak tanulságait nem hasznosítva 
könnyen lehet, hogy folytatódnak a kedvezőtlen folyamatok. 

Az evangélikus identitást én, a kívülálló nyilván kevésbé értem, látom, de azt biz
ton állíthatom, hogy az, illetve annak problémái a zsugorodási folyamatokban - az ál
talános szekularizálódáson túl - döntő szerepet játszottak. Az identitás alapjai között 
viszont egy közösség társadalmi (gazdasági-vallási-„geopolitikai") viszonylatai kima
gasló szerepet játszanak. S ennek folyományaként az sem mindegy, hogy hogyan állunk 
saját múltunkhoz, hiszen mai létünk annak következménye. 

Bevallom, nem tudom, hogy evangélikus testvéreink - a közelmúlt bizonyos ese
ményein túl - hogyan dolgozták fel magyar/magyarországi „múltrészüket". Sajnos az 
egyháztörténet és az egyháztörténészek lassú kihalása miatt valószínűleg az evangéli
kusság is elszegényedett (legfeljebb a reformáció utáni időkre vonatkozólag hagyo-
mányszerűen gazdag) múlttudattal bír. Az újkori magyar történelem marxista sab
lonjai éppen szellemi-lelkiségi értelemben szegényesek és egyben hamisak. „Múltun
kat" vissza kellene vennünk, hogy mai bölcsességünk több legyen! 

Más területekhez nem nagyon tud mit hozzáfűzni a kívülálló e kiváló összefoglaló
hoz, hiszen egyrészt „közös" (protestáns) leírásnak is nevezhető, másrészt amiben 
különbözünk, azt Önök jobban ismerik. Legfeljebb azt jegyezném meg, hogy mindan
nak, amit leírtak, hangsúlyosabban kellene a politikai következményeit is artikulálni. 
Tehát azt, hogy a keresztyénség mindig értékkonzervatív politikai magatartást gene
rál, amely persze nem vaskalapos, buta elmaradottság, hanem Isten törvényeinek örök 
érvényességéből következik. 



KAMARÁS ISTVÁN 

Hogy még jobban röpüljön a zászlóshajó 

írtam már ilyen-olyan utópiákat és programokat,1 de még nem olvastam ilyen földre
szállott, reális, ugyanakkor kellőképpen ihletett víziót. Elfogult katolikusként fűzök 
hozzá megjegyzéseket. Elfogultságom oka maga a magyar evangélikus egyház, amelyet 
mind irányultsága, mind eredményei, mind megújulási stratégiája alapján a hazai ke
reszténység zászlóshajójának érzek. Azért érzem hitelesnek és ígéretesnek a vita
anyagot, mert - mint vallásszociológus és mint a szomszéd rétjét olykor már-már irigy
séggel figyelő katolikus hívő - megtaláltam e szöveg fedezetét a hazai evangélikus egyház 
legkülönbözőbb „terepein": megfordulva gyülekezeteiben, csendesnapjain, tudomá
nyos konferenciáin és műhelyeiben, egyetemén és a Szélrózsa találkozón (amelyről -
mert katartikus élményt jelentett - szubjektív szociográfiát írtam 2). Úgy vélem, nem
csak fedezetét találtam meg, hanem olyan többletet is, amelyet érdemes lenne beépí
teni a stratégiába, és ezáltal akár némiképpen meg is változtatni jelenlegi struktúráját. 

E stratégia (amelynek kulcsszavai közül a modellváltással, a spiritualitással, a ta
bunélküliséggel, az új típusú közösségekkel, az interaktív istentisztelettel, az élet
módprogrammal rokonszenvezek leginkább) számomra egyik legmeggyőzőbb vonása 
Szent Tamás-i értelemben vett bölcsessége, amely nem a magas IQ-t vagy rendszerel
méleti, szervezetszociológiai, politológiai, futurológiai szakszerűséget jelent (ilyenek
kel is rendelkezik), hanem a „minden erény okos is", „az okosság a jó valóságává 
transzformálja a valóságról való tudásunkat" elveinek érvényesítését, beleértve a doci-
litas (a hagyom, hogy tanítsanak) elvét is, amely éppen ebben a diskurzusban valósul 
meg, amelyben most én is részt veszek. (Bár ami a tanulást illeti, egyelőre mi, katoli
kusok tanulhatunk ebből a számunkra is ösztönző kihívást jelentő egyházvízióból). A 
conservando et renovando jegyében olyan elképzelés alakult ki , amely messzemenőben f i 
gyelembe veszi - katolikus zsinati terminussal élve - az idők jeleit, amelyet, ha nem 
is minden stratégiai cél esetében egyenlő mértékben, de egészében a Herwig Büchele 
által kidolgozott forradalmi etika 3 jellemez. Ez az ethosz - miként a stratégiatervezeté 
is - mentes a forradalom erőszakos mozzanataitól, mégsem egyszerűen evolutív, mert 
utópiahorizontja van, és a helyzet, a lehetőségek, a célok, az eszközök, a következmé
nyek, az eljárások, a döntések és a megvalósítás egyaránt fontos elemei, valamint tak
tikája nem a kisebbik rossz, hanem a viszonylag jobb. 

A hagyomány ebben az elképzelésben nem fékez, nem akadályozza a sokszínűséget 
(több esetben beszél többféle lehetőségről, módszerről, modellről), a kulturált vitát, 
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a tabuk nélküli, nyitott, interaktív, állandó diskurzusban lévő (mondhatnám, égő) egy
ház megvalósítását. 

Legnagyobb hiányérzeteim éppen olyan feladatok esetében jelentkeznek, amelyek 
felvállalására, a stratégiai célok közé történő beemelésére és megvalósítására komoly 
lehetőséget látok a „szomszéd rétjeinek" eléggé alapos ismerete alapján. Az egyik az 
ökumenének mint stratégiai célnak a felvállalása. Ebben a tekintetben ez az egyház jóval 
előbbre jár, mint a katolikus és a református, elvekben, attitűdben is, viselkedésben és 
gyakorlatban is. Úgy vélem, nem is igen lehet másképpen - mint rokonszenvesen am
bicionálja - missziós központja a hazai kereszténységnek. Az okosság mellett a bá
torság erényét kellene erősíteni ebben a koncepcióban, leküzdeni az itt-ott ebben a 
szövegben is felbukkanó identitáshalványulás miatti szorongást. Egy olyan egyház, 
amelynek kiemelkedő eseménye záró istentiszteletén az azon résztvevő legalább két
tucatnyi katolikus (a vatikáni küldöttel egyetemben) minden további nélkül részt vesz 
az intercommunióban (egyszerűen azért, mert otthon, Jézus asztala körül érezte 
magát), bátran felvállalhatja ezt a küldetést a vezető szereppel együtt. Legyen a stra
tégia része, hogy mit nem lehet, mit nem szabad, mit nem érdemes nem együtt csi
nálni más felekezetekkel: a szegények gondozásától az ifjúsági klubokig. Ami pedig 
az - olykor inkább féltett, mint önbizalommal vállalt - evangélikus identitást illeti, az 
eléggé haloványra sikeredett Kik azok az evangélikusok? fejezetet megerősíteném a spe
cifikumok felsorolásával, mert legalábbis én nem kaptam választ ebben a fejezetben. 

A másik nagy feladat, amellyel ma nagyobb eséllyel érzem megkínálhatónak az evan
gélikus egyházat, mint sajátomat, a társadalomépítés (és -újjáépítés), a béketeremtés és 
a közvetítés felvállalása. Határozottan úgy gondolom, hogy éppen ennek az egyháznak 
lenne karizmája ijesztő mértékben megosztott hazánk egymás ellen acsarkodó pártjai, 
érdekcsoportjai, különböző életmódú, habitusú és értékrendű szubkultúrái között. 
Nem elegendő kimondani, hogy fontos lenne megmutatni, hogyan szeretne élni a jövő 
egyháza a magyar társadalomban, hanem azt is, hogy milyen társadalomban szeretne 
élni, és hogy ennek érdekében mit szeretne tenni a közjóért. Nem elegendő kijelenteni, 
hogy nem akar radikálisan fellépő frontegyház lenni (mint ma szerintem sajnos eléggé 
gyakran az a másik kettő), hanem meg kellene fogalmazni, hogy mennyiben, miben 
akarjon homo politicus is lenni egy evangélikus hívő. Elég sebeket bekötöző és a sebesült 
gondozására pénzt áldozó szamaritánusnak lenni, vagy beletartozik-e az irgalmas sza
maritánusságba az is, hogy követelje megfelelő szerveknél és szinteken a közbiztonság 
javítását, vagy esetleg még az is, hogy egy keresztény képviselő ne vonuljon ki a parla
mentből, ha politikai ellenfele (aki mellesleg istenképmás ember) szólásra emelkedik? 

Benne van, de erőteljesebbé tenném, a kommunikáció megújításának (a nyelv és a nyelv
újítás kérdésének) fontosságát, éppen azért, mert ebben az egyházban nemcsak egyszerűen 
napirenden van, hanem gyümölcsözően működik is a kánaáni nyelv magyarra, maira, 
szükség esetén megfelelő rétegnyelvekre fordítása. 

A képző egyházba beleérteném a kultúraközvetítő egyházat is, egybevonva az oktatási 
tevékenységgel és a gyűjteményekkel foglalkozó fejezetet; utóbbiaknak nem muzeális, 
hanem élő, dinamikus, közösségformáló, kreatív közművelődési szerepét hangsú
lyoznám még erősebben. 



Ami az oktatást illeti, k i kellene jobban fejteni, van-e kifejezetten evangélikus pedagó
gia, és ha igen, mi az. Preferálja-e valamelyiket a hazánkban is működő pedagógiák 
közül, vagy akár többet is szívesen fogad be iskoláiba, ötvözve azt a keresztény és evan
gélikus emberképpel, ethosszal. Örülnék, ha szó esne az emberismeret, erkölcstan, 
vallástan és hittan helyéről és egymáshoz való viszonyukhoz az evangélikus iskolá
ban.4 Nem egészen világos, mit jelent a nevelés prioritása, nem lenne szerencsés be
leesni az „oktatni vagy nevelni?" csapdájába. Az iskolában elsősorban tanulás folyik, 
a tanár elsősorban sem nevel, sem oktat, hanem a tanulást segíti, amúgy meg az egész 
iskola (küllemétől kezdve tanárai minden mozdulatáig) képez, növel, vagyis nevel. 
Természetesen sajátos nevelési feladatai vannak a „délelőtt iskola, délután kollégium" 
modell szerint működő iskolának. 

A misszió esetében érdemes lenne részletezni, hogy miben is áll a misszió, hol he
lyezkedik el a térítés-párbeszéd (kölcsönös egymástól tanulás) skáláján. Kiket és ho
gyan akarnak megszólítani? Hogyan a még/már egyháziasan vallásos, de még nem 
eléggé integrált híveket, hogyan a maguk módján vallásosak, egyházhoz lazán kötődő 
és csak egyénileg vallásos, hogyan a kereső, hogyan a nem kereső, de az egyházakkal 
barátságon „köszönő viszonyban" lévőket? Az Elcsendesedés Háza remek ötlet a „Le
targia? Liturgia!" program megvalósítására5egy olyan egyházban, amelyben olyan mű
fajai (és művei) vannak az ízlésesen harsány lelkigyakorlatnak, mint a Szélrózsa. És ha 
már a szél és a Lélek szele került szóba, jó szelet kívánok a hazai kereszténység zász
lóshajójának. Igaz, a Lélek ott fúj, ahol akar, de szívesen teszi ott, ahol irányt vesznek 
és vitorlát bontanak. 

Jegyzetek 
1 Varga Csabával: Reformvár. Magvető, Budapest, 1985. 193 o. Gaudiopolis felé (bajgyűjtemény és megúju

lási program I - I I . ) . Egyházfórum, 1991/1. 29-46 . o. 1991/2. 106-125. o. Egyházashely (utópia) . Uj Ember, 
1991. 

2 Szélrózsa a szomszéd rétjén. Egyházfórum, 2008 /5 . 21-30 . o. 
3 Büchele, Herwig: Keresztény hit és politikai ész. Egyházfórum, Luzern-Budapest , 1991. 298 o. 
4 Erről bővebben lásd a következő írásaimat: Emberismeret , embertan, embertérkép. Vigilia, 1997/6. 4 3 5 -

442. o. Emberismeret: kihívás és lehetőség keresztény iskolák számára. Vigilia, 2003/5 . 347-351. o. 
5 Bővebben Ipiapi atya c ímű könyvemben (Kairosz, Budapest, 2000) . 



MARGOCSY ISTVÁN 

Az evangélikus értelmiség feladata 

Engedjék meg, hogy véleményemet az egyházat kívülről és belülről rokonszenvvel fi
gyelő világi értelmiségi álláspontjáról írjam meg - egy összefoglaló egyházi stratégia 
úgyis, gondolom, elsősorban inkább az egyháznak a világban betöltött szerepével, 
mintsem az egyes hívők lelki problémáival kell hogy foglalkozzék. S emiatt elsősorban 
a „világ" kategóriájának és megítélésének kérdését emelném ki mint (számomra) leg
fontosabbnak tűnőt. Hiszen mindenkinek, világinak és egyházinak egyaránt tudomá
sul kell venni, hogy amennyiben e stratégia úgy határozza meg magát, miszerint „az 
evangélikus egyház legyen missziós központja az országon belül lassan növekvő ke
resztény vallási többségnek", úgy az egyháznak szembe kell néznie azzal a helyzettel, 
hogy az az alapfeltevés, amely a társadalomban „lassan növekvő keresztény többsé
get" lát, inkább a reményeket fejezi k i , mintsem a szociológiai tényeket, s ha az egy
ház valóban missziós feladatának kibővítésére készül, azaz térítésre és terjeszkedésre 
számít, akkor mindenekelőtt a világban egyház nélkül élőknek a problémáira, azaz a 
mai modern (vagy posztmodern) világ aktuális társadalmi és erkölcsi kihívásaira kell 
reagáljon - természetesen a teológiai hagyományok feladása nélkül és - amennyire le
hetséges - az egyházműködési hagyományok megőrzése mellett. 

A magyar evangélikus egyház több száz éves történelmét, úgy vélem, elsősorban és 
legfőképpen az jellemzi, hogy az evangélikusság igen jelentős, feltehetően számarányát 
tekintve túlreprezentált szerepet vitt a modern magyar értelmiség kialakításában és a 
modern értelmiségi tudat felépítésében. A modern polgári korokban az értelmiségi hi
vatás (amelyet persze nevezhetünk akár „szabadon lebegő" értelmiségnek is) tette le
hetővé, hogy az egyes társadalmi és vallási csoportok között és fölött össztársadalmi 
dialógus alakulhatott ki oly módon, hogy az egyes szereplők, megőrizvén vallásos hi
tüket és egyházhoz való kötődésüket, figyelembe vették egymásnak (csoporthoz vagy 
valláshoz kötődő) nézeteit, s egymásra reflektálva, egymással való vitában (megjegyez
ném: nem dogmatikai vitában!) építették ki azt a társadalmi rendet és mozgásteret, 
amelyben ma mindnyájan, egyháziak és világiak, élünk. (Csak egy történelmi példát 
idézek: a modern magyar kultúra kialakulásánál alighanem szimbolikus jelentőségű, 
hogy a nyelvújító-irodalomteremtő viták során a református Kazinczy az evangélikus 
lelkész Kis Jánost és a bencés szerzetes Guzmics Izidort tudhatta maga mellett a leg
hívebb fegyvertársnak.) A magyar evangélikus értelmiségnek e téren a történelmi sze
repe felbecsülhetetlen (bizonyára felesleges a nagy és kis szereplők felsorolása...) -



oly sok jeles evangélikus figura dolgozott a magyar társadalom és kultúra kiépítésén, 
hogy már csak a történelmi példa is kötelezhet mint egyházi hagyomány. 

Emiatt (is) úgy gondolom, az evangélikus egyháznak legintenzívebben a mai társa
dalom jobb (értelmiségi) megismerésére és értelmezésére kellene törekednie, a világ 
felé való nyitottságnak minél tágasabb és őszintébb érzékeltetésével. Az egyház úgy 
vehet legintenzívebben részt tagjainak, az egyes hívőknek és a gyülekezeteknek az éle
tében, ha tudomásul veszi: az élet mind egyéni, mind közösségi szinten állandóan új 
társadalmi feltételeket támaszt és új kihívásokat provokál, amelyek a hitbéli elmélyü
lés és a spiritualitás dominanciája mellett is problematikusak maradnak, ezért az egy
háznak mint intézménynek a világ lehetséges magyarázatainak minél szélesebb pre
zentációjával kellene szolgálnia; törekedvén akár olyan nézetek és társadalomszemlé
letek vagy erkölcsi rendszerek megismerésére is, amelyeknek elfogadása az egyház 
számára nem volna lehetséges, de amelyeknek ismerete és értő kezelése segítheti a 
közösségek sokféleségének feldolgozását. Erre alkalmas az egyházhoz kötődő értel
miség - erre kellene mozgósítani az egyházhoz kötődő ifjúság csoportjait: ily értelem
ben lehet gyümölcsöző a sokféle nézetet és sokféle irányzatot megismerő és megismer
tető beszélgetés- és vitasorozatok, a belső értelmiségképzés szervezése. Az egyházon 
belüli értelmiségi nyitottság és bizalomelvű tágkeblűség bizonyára segítséget nyújtana 
annak az áldatlan, békétlen és tökéletesen terméketlen politikai szembenállásnak és 
ellenségeskedésnek a feloldásában is, amely az utolsó évtizedben hatalmas hasadást és 
kárt okozott a magyar értelmiségnek és így a teljes magyar társadalomnak is. 

Természetesen mindez nem célozza azt, hogy az egyháznak csekélyebbek lennének 
lelkigondozói vagy spirituális feladatai - csupán arra akarnék utalni, hogy szerencsés
nek látnám, ha az evangélikus egyháznak mint társadalmi intézménynek (s mint a ma
gyarországi keresztény egyházak között egy kisebb hatókörű intézménynek) önki-
bontakozása, önmeghatározása elsősorban értelmiségi jellegének erősítésében öltene 
testet. Nem azt vizionálom én, hogy legyen az evangélikus egyház minden hívő tagja 
állásszerűen értelmiségi, hanem csak azt, hogy ha minden gyülekezet nyitottan és 
elemzőén, nem pedig eleve elutasítóan nyúl a világnak sokszor persze ellenszenves je
lenségeihez, ha részvevő megértéssel utasítja el a számára elfogadhatatlan gondolato
kat, megnyilvánulásokat és jelenségeket, akkor mind a gyülekezeti élet virágzóbb, 
mind pedig az egyházi jelenlét a világban hatékonyabb lehet. 

A stratégia megvitatásához, kibontakoztatásához és megvalósításához a legnagyobb 
tisztelettel kívánok minden jót, munkakedvet, meggyőződést és sok sikert. 

4Ű 



SCHÜLEK ÁGOSTOM 

Az egyház mint „szellemi felsőház" 

Az, hogy hazánk erkölcsi és morális válságban van, senki előtt nem titok, hiszen ezt a 
köztársasági elnök is nyíltan kijelentette. Politikai vezetőink az örök értékek helyett, 
gyakran még saját nézeteik ellenében is, pártjuk érdekeit képviselik. Soha nem látott 
szükség van tehát arra, hogy a keresztény egyházak által képviselt évezredes értékrend sok
kal nagyobb nyilvánosságot és hangsúlyt kapjon. Egyre nagyobb a szükség és az igény 
a szilárd kapaszkodókra, a közemberekhez is eljutó iránymutatásokra. Természetesen 
nem az egyház pártpolitizálására van szükség, hanem a folyamatosan félreinformált em
berek számára nyújtott megbízható tájékoztatásra, hogy el tudjanak igazodni a tuda
tos félrevezetések útvesztőjében, és a médiaszemét helyett valós értékhez juthassa
nak. Jogos tehát a stratégia 4. pontjának törekvése, hogy „ne legyünk befelé forduló 
egyház". Sőt tárjuk ki a kapuinkat, és hívjunk, vonzzunk be alkalmainkra minél több 
„kereső embert." 

A 4. pont egy másik megállapítását már árnyaltabban kell kezelni. Ne legyünk radi
kálisak? Miért? Luther Márton nem volt radikális? Nem vállalta az üldöztetést? Az iga
záért a végsőkig kiállt, hiszen hitt tanításai igazában! A gályarabságra ítélt protestáns 
lelkészek megalkudtak? Nem! Vállalták hitükért a kilátástalannak tűnő küzdelmet, 
többen a halált is. Folytathatnánk a sort Ordass Lajos püspökkel, vagy a többi, a párt
állami időkben jogtalanul meghurcolt lelkésszel, akik nem ismerték a megalkuvást. 

Minket, mai evangélikusokat langyosnak tartanak. Gyakran jogosan. Még a közel
múltban sem tudtunk olyan markánsan kiállni a közvélemény elé, hogy felhívtuk volna 
a figyelmet egyházunkra, az általunk közvetített értékekre. 

Milyen legyen tehát egyházunk? 

- Nyitott! Legyenek a templomkapuk és a gyülekezeti termek ajtajai sarkig kitárva, és 
ne csak istentiszteletekre, hanem egyéb, a társadalom számára érdekes és hasznos 
rendezvényekre is hívjunk mindenkit korra és felekezetre való tekintet nélkül. Nem 
csupán spirituális alkalmakra van szükség, hanem olyan rendezvényekre is, ame
lyek a mindennapok gondjait, történéseit tárgyalják. Az így elért hallgatóság majd 
más alkalmakra is eljön, ha egyszer értéket kapott, talált nálunk. 

- Határozottan folytassuk a felekezetek közötti együttműködést, hiszen a vallási külön
bözőség erősítése megosztja nemzetünket, a kereszténységet, az összefogás viszont 



erősít mindannyiunkat. Társadalmunkban nő az igény, a fogékonyság az ökumené 
iránt. 

- Szólítsuk meg a társadalmat, tudassuk mindenkivel, hogy az egyháznak határozott vé
leménye van a társadalmi kérdésekről, ezt bátran hirdeti, és kiáll nézetei mellett. Ezt 
pedig nem arra kell érteni, hogy csupán akkor emeljük fel szavunkat, amikor egy
házellenes az aktuális politikai hatalom, hanem minden időben („...akár alkalmas, 
akár alkalmatlan..."). 

- Változtassuk meg azt a negatív képet az egyházakról, amelyet a pártállami időkben ala
kítottak ki a társadalomban, s amit ma is gőzerővel sulykolnak. Sokkal nagyobb f i 
gyelmet kell fordítani az egyház munkájának, a társadalom javára végzett tevé
kenységének publikálására, ismertté tételére. Sokkal jobban kell élni a modern tá
jékoztatás eszközeivel. Erre fel kell készíteni a gyülekezetek egyházi és civil alkal
mazottait is. 

- Nemzetünk fennmaradása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítanunk az arra érdemes 
nagycsaládosokra. Ha kell, anyagilag, de erkölcsileg mindenképpen álljunk melléjük, 
mert a politika magukra hagyta őket. Tudatos médiatevékenységgel sikerült a több 
gyermeket vállalókat lejáratni, amihez most az elszegényítés is hozzáadódik. 

- Építsük a közösséget! A pártállami idők egyik célkitűzése volt az általuk ellenőrizhetet
len kisebb közösségek szétverése, betiltása, lehetetlenné tétele. Az ember közös
ségi lény, a közösségek jó vagy rossz hatása döntő befolyással bír az egész társada
lomra. Pozitív kisugárzású közösségek kialakításához az egyházak kitűnő lehetősé
geket tudnak teremteni. Ehhez adottak az egyházi létesítmények, képzett lelkészek 
és lelkes civilek. Meg kell találni az egyedül élők aktivizálásának lehetőségeit, mert 
sokan szeretnének hasznosak maradni idősebb korukban is, de nem találnak rá fó
rumot, lehetőséget. 

- A mai világ nyelvén és technikájával érjük el és szólítsuk meg a fiatalságot. A tradíciók 
megtartása mellett is van lehetőség úgy szólni a fiatalokhoz, hogy az vonzó legyen 
számukra. 

- A határon túli magyarság integrálása, magunkhoz kötése elengedhetetlen fontossággal 
bír. 2004. december 5. világos képet mutatott a politikusok egy részének hozzáál
lásáról e kérdéshez, és a nemzet befolyásolhatóságát, illetve hiányos ismereteit is 
pontosan tükrözte. Nincs még egy nemzet a világon, amelyik így magára hagyta 
volna az önhibájukon kívül határon túlra került nemzettársait, testvéreit. Az egyházi 
kapcsolatokon keresztül könnyen bővíthetők a határokat átlépő kapcsolatok. 

A felsorolás természetesen nem teljes, nem is lehet az, hiszen az élet mindig produ
kálhat új feladatokat és lehetőségeket. 

Az viszont nem lehet kérdéses, hogy az egyháznak felül kell emelkednie a pártpoli
tikán, és az örök krisztusi értékeket markánsan, határozottan, ha kell, radikálisan kell 
képviselnie. Erre köteleznek bennünket elődeink, történelmi múltunk és az előttünk 
álló kihívások. 

így válhat egyházunk, válhatnak az egymással jó viszonyban együttműködő keresz
tény egyházak egy megkerülhetetlen „szellemi felsőházzá". 


