S4 – Háló Közösségi Tér
stratégia
Mai egyházunkban a híveknek kevés lehetősége van a nem hívőkkel való találkozásra. A nem hívők
gyakran meglepődnek, amikor normális hívőkkel találkoznak. Mint ahogy a hívők is hajlamosak a dolgok és
emberek értékét a hit vagy nem hit elválasztó vonala szerint keresni.
Ilyen környezetben nehéz a keresztény önazonosság számára meghatározó só és kovász szerepet megélni,
gyakorolni. Nehéz megtalálni azokat a pontokat, ahol a kereszténység hatással lehet a mai emberre, a mai
világra. Ahol Jézus radikális üzenete érthető formában megjelenhet.
A társadalmi szerepvállalás az egyház számára nem érdektelen szlogen, hanem azt a kérdést veti fel, hogy
mi világiak, mi szakemberek, mi önkéntesek, mi egyszerű emberek megtaláljuke azokat a lépéseket,
feladatokat, amelyeket meg kell tennünk, hogy megmozdítsunk, megváltoztassunk, jobbá válni segítsünk
valamit.
Az S4 – Háló Közösségi Tér négy lábon állva szeretne választ találni ezekre a felvetésekre.
Kereszténység és ...
… közösség
A jézusi munka első lépése egy közösség megteremtése volt. Olyan közösségé, mely egyaránt volt
tanulóközösség, munkaközösség, bajban és örömökben összetartó, élő közösség. Mégis milyen kevés esélyt
adunk manapság egyházunkban a kapcsolatteremtésre és a közösségépítésre, mivel a hangsúlyt inkább a
tanításra és a parancsokra helyezzük. Az S4 – Háló Közösségi Tér teret és lehetőséget ad emberek számára
mély, személyes találkozásokra és megszólító, inspiráló közösségi alkalmak megvalósítására.
… kultúra
Kereszténységünk az igazság és jóság eszméjére támaszkodik. Pedig az ember Istenhez fűződő
kapcsolatában a szépségnek is nagy szerepe van. Másrészt úgy tűnik, a keresztények inkább váltak
mintakövetőkké a szabadság élményének megélése helyett. E két fogalom: a szépség és szabadság inspirálja
a kultúrát, a művészetet. A kultúra lehet mai megosztott világunkban az a nyelv is, melyhez visszanyúlva
elsimíthatjuk a szakadékokat, melyben magyar identitásunk és egyetemes emberségünk erősítheti egymást.
Az S4 – Háló Közösségi Tér szándéka szerint olyan kulturális programoknak ad teret, melyek megrázóak,
radikálisak és emellett értékesek.
… közélet
A mai kereszténység gyakran zárja magát körül határokkal. Igazságunk tudatában hajlamosak vagyunk
lemondani a társadalom más szereplőivel való kapcsolatról. Nem hallatjuk hangunkat olyan szakmai,
gyakorlati kérdésekben, amelyekben pedig sajátos üzenetünk lehet. Ha pedig mégis beszélünk ezekről, olyan
nyelvet használunk, amelyet csak mi értünk, olyan kiinduló alapra támaszkodunk, amely csak nekünk fontos.
A kereszténység ma a társadalom oldaláról nézve alig látható. Az S4 – Háló Közösségi Tér a keresztény
közéleti diskurzus számára kínál lehetőséget, valamint teret ad a társadalmi párbeszéd számára szakmai és
gyakorlati kérdésekben.
… önismeret
A mai kereszténység egyik legizgalmasabb kihívása az egyház tagjai, mint Isten Népe, önismeretének
fejlesztése. Mindannyiunknak személyesen kell belenéznünk a tükörbe, és mindannyiunknak különkülön is
meg kell találnunk a mai világot feszítő koordináta rendszerekben az egyensúlyunkat, vállalt vagy adatott
helyünket: például a szelídség és erő, a saját értékek felmutatása és mások értékeinek elfogadása, a
szegénység boldogsága és a polgári lét jómódja között. Az S4 – Háló Közösségi Tér teret ad az önmagunkkal
és másokkal való gyógyító találkozásra, segítséget nyújt saját lelkiségünk felépítéséhez, alkotó módon
történő hasznosításához, életté váltásához.

