EJB ágazati koncepciók szempontrendszere
Az EJB által koordinált folyamat kétszintű párbeszédet foglal magába a „gyülekezettudatos
egyház és egyháztudatos gyülekezet” jegyében. Az EJB figyelmének középpontjában a
gyülekezetekkel kezdeményezett széles körű, „alulról nyitott” párbeszéd áll, amelyre a
gyülekezetek szabadon válaszolhatnak. A kezdeményezés lényege nem a gyülekezetek
„lekérdezése”, hanem meghívása egy három találkozóból álló útra, amelynek során saját
jövőképüket és a közegyházzal szembeni elvárásaikat, az általuk legégetőbbnek vélt gondokat
megnevezhetik. A július 31-én záruló folyamatba az EJB vonatkozó gyülekezeti útmutatása,
az „Érintés” című kiadvány, annak különösen is az „egyháztudatos gyülekezeti kérdőív” része
ad betekintést.

Jövőkép és teológiai meggyőződés
Az EJB az egyháztudatos gyülekezetek és gyülekezettudatos egyház formai elve mellett
megfogalmazta és a zsinat elé tárta azt az egyházi jövőképet, teológiai alapvetést, aminek
alapján a párbeszédet kezdeményezte.
„Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy megjelent Isten üdvözítő akarata
Krisztusban. Az egyház tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az egyház közössége
arra hívatott, hogy Isten országának jele, előíze és munkálója legyen a világban, azáltal, hogy
gyülekezeteinek, egyháztagjainak tanúságtétele által Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak
szóban és tettben. Az egyházszervezet, a gyülekezetek közösségének keretet adó struktúra,
eszköze és hordozója kell legyen az evangéliumról szóló tanúságtételnek, amely értéket,
identitást és közösséget teremt.” (részlet az EJB zsinati előterjesztésből)
Reménységünk az, hogy a „gyülekezet központú missziói egyházkép” alapján az EJB által
megszólított munkaterületek felelős vezetői az alábbi kérdéssor mentén úgy tudják
megfogalmazni meglátásaikat, saját terveiket és kérdéseiket, hogy azokat az EJB - az egyéb
szempontok és a gyülekezeti válaszok egybevetésével - kiértékelve a 2013. novemberi zsinat
elé terjesztendő cselekvési tervébe érvényesíteni tudja.

Gyülekezeti párbeszéd módszere
Abban, hogy az EJB a párbeszéd útját választotta, nem praktikus és nem demokratikus
szempontok vezettek minket, hanem az a meggyőződés, hogy valóban "gyülekezeteiben él az
egyház". Az országos párbeszéd által szeretnénk minden gyülekezetet megerősíteni abban,
hogy az evangélium üzenetének megértése és továbbadása, a valódi szeretet közösség, a
másokért hozott áldozat, az igazságért való szenvedés és a szolidaritás olyan értékek, amelyek
csak általuk jelenhetnek meg a magyar társadalomban, s amikre bátran építhetjük jövőnket.
Az egyház, a maga intézményi hálózatával, szervezeti felépítésével, közös
gazdálkodásával nem tehet jobbat, mint hogy ebben megerősíti és szolgálja a helyi
gyülekezeteket, közösségeket.
Az ehhez vezető úton fontos lépés, hogy az egyes gyülekezetek komolyan veszik és
megfogalmazzák Jézustól kapott küldetésüket, másrészt pedig az egyház közösségében
meghallgatjuk és segítjük egymást a megfogalmazott küldetésünk betöltésében. Az országos

párbeszéd által azt szeretnénk munkálni, hogy egyházunk gyülekezettudatos egyház legyen,
gyülekezetink pedig egyháztudatos gyülekezetek. Ebből adódóan a gyülekezeti párbeszéd
haszna két szinten bontakozik ki:
- A gyülekezetek evangéliumi küldetéstudatának megerősítésében.
- A gyülekezetek visszajelzései alapján, az egyház gazdálkodásának, szervezeti felépítésének
és működésének újragondolásában.

Ágazatok, kiemelt szolgálati területek, intézmények

A fent leírtakkal párhuzamosan az EJB az MRE Elnökségén keresztül az ún. ágazati
párbeszédet is elő kívánja mozdítani (a decemberi egyeztetéssel összhangban). Ennek során
az „intézmények”, a közegyházi, országos felelősséggel és hálózattal működő munkaterületek
és szakértői körök saját jövőképére és koncepciójára kíváncsi a bizottság ugyancsak július 31ig. Az EJB a beérkező gyülekezeti és intézményi válaszokat, valamint az elkészített fejlesztési
koncepciókat, a szociológiai kutatás rendelkezésre álló eredményeinek összevetésével,
kiértékeli. Ez az értékelés jelenti majd a 2013. novemberi zsinat elé terjesztendő cselekvési
terv alapját.

EJB várakozása
Az EJB a novemberi zsinati előterjesztésben megfogalmazott teológiai, elvi alapvetés mentén
kéri a megszólított ágazatok és intézmények felelős vezetőtestületeit és felelős vezető
munkatársait, hogy a már meglévő vagy újonnan megfogalmazandó „ágazati” koncepcióik
alapján osszák meg általános meglátásaikat az egyház szervezetéről és a felvetett kérdéseinkre
konkrétan is választ adjanak.
A jövőképből következő irányelv az egyház intézményi valóságára nézve így foglalható
össze:

Az egyház intézményeinek a gyülekezetek szolgálatát kell közvetetten vagy közvetlenül
támogatniuk, illetve munkájuk során a lehető legszélesebb módon gyülekezetekben rejlő
(emberi) erőforrásokra hagyatkozniuk.

A válaszadás menete, kiértékelésének módja
A válaszokat július 31-ig várjuk.
1. A párbeszéd során az adott ágazatban megfogalmazódott koncepciókra, stratégiákra,
célrendszerre és az ezzel kapcsolatos konkrét cselekvési tervekre, javaslatokra stb. is
kíváncsiak vagyunk. A kérésünk az, hogy ezek megfogalmazásakor, összefoglalásakor a fent
említett jövőképet és elvi kritériumokat („gyülekezettudatos egyház”) vegyék figyelembe. Az
ágazati koncepciók leírását max. 3 oldalban kérjük.
2. Egyben azt is kérjük, hogy az alábbi kérdésekkel kapcsolatban külön is osszák meg velünk
elképzeléseiket, meglátásaikat és javaslataikat.
A kiértékelés során az említéseket (a leggyakrabban előforduló gondolatokat, javaslatokat)
vesszük figyelembe és ezek alapján fogalmazzuk meg az említett cselekvési tervet.

Kérjük, hogy az alábbi kérdésekre a saját munkája során szerzett tapasztalataira hagyatkozva,
a saját felelősségébe tartozó ágazat, munkaterület vagy intézmény szempontjaiból adjon
választ.
1. Hogyan írná le az egyház intézményi valóságának alapvető funkcióját?
2. Hogyan látja az intézmények és a gyülekezetek kapcsolatát általában?
3. Milyen strukturális változtatásra van szükség ahhoz, hogy az intézmények hatékonyabban
szolgálhassák a gyülekezetek küldetését/misszióját?
4. Miben és hogyan segítheti saját ágazata, munkaterülete hatékonyabban a gyülekezetek
küldetését/misszióját?
5. Milyen elvárásokat fogalmazna meg a gyülekezetekkel szemben? Mi a gyülekezetek
felelőssége az intézményekkel szemben?
6. Hogyan lehetne elősegíteni azt, hogy a gyülekezetek az elvárásoknak jobban meg tudjanak
felelni és felelősségüket megélhessék?
7. A kárpát-medencei összefogás kapcsán milyen kihívásokkal szembesül és milyen
strukturális változások segíthetnék a hatékonyabb együttműködést?

Kapcsolat és segítség
Az EJB tagjaiként vállaljuk, hogy egyházmegyei találkozókon személyesen is biztosítjuk a
párbeszéd lehetőségét. Személyes részvételünkkel, támogató jelenlétünkkel is segíteni akarjuk
azt a folyamatot, amiben a megújulás lehetőségét látjuk.
Tudatában vagyunk annak, hogy az EJB összefogásával zajló átfogó folyamat részleteinek,
állomásainak, valamint gondolatainknak és törekvéseinknek a bemutatása meghaladja ennek a
kiadványnak a kereteit. Ezért létrehoztunk egy honlapot, ahol további információk is
elérhetők. A honlapon egyben további ötleteket és tippeket adunk a gyülekezeti találkozások
szervezéséhez. Nem utolsó sorban pedig lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyülekezetek
rövid bejegyzések formájában megosszák tapasztalataikat, kérdéseiket egymással.
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Mellékletek:
- az EJB 2012. novemberi zsinati előterjesztése
- a gyülekezeti párbeszéd vezérfonalának tervezett szövege (a kiadvány március végén
jelenik meg)

