Egyházi Jövőkép
Bizottság

ejb@reformatus.hu
1440 Budapest, 70 Pf. 5.
www.ejb.reformatus.hu

Kedves Testvérek!
Ahogy arról mindnyájan hallhattak, egyházunk Zsinatának döntésével és az Egyházi Jövőkép
Bizottság létrehozásával elkötelezte magát amellett, hogy az egyház jövőjéről szóló hathatós
eszmecserének teret engedjen és az EJB által koordinált folyamat eredményeit - adott esetben
- döntéshozatalában érvényesítse. Az EJB nem a bölcsek tanácsa és nem tartja hivatásának,
hogy az egyházunk döntéshozó testületei, szakmai grémiumai és hozzáértő intézményvezetői
helyett hozzon döntést és vázoljon fel koncepciót olyan szakmai és teológiai kérdésekben,
amelyekben nem kompetens. Feladatának sokkal inkább azt tartja, hogy átfogó és országos
párbeszédet kezdeményezzen, aminek az eredményeképpen az aktívan résztvevő
gyülekezetek és intézmények, illetve ágazatok saját jövőképüket és koncepciójukat, ha kell,
megfogalmazhatják maguknak, illetve megoszthatják egymással.
Ennek a jegyében indult el az az országos gyülekezeti párbeszéd, amelyről számos fórumon
tájékoztatást adott a Bizottság. A kezdeményezésről az EJB mellékelt kiadványa és az elnök,
Dr. Harmathy András ahhoz írt kísérőlevele ad tájékoztatást.
Az EJB a gyülekezetek mellett természetesen az országos munkaterületek és kiemelt
intézmények felelős vezetőinek tapasztalatát, elképzeléseit és már megfogalmazott stratégiáját
is be kívánja vonni a párbeszéd folyamatába, hogy azok is szerephez jussanak a Zsinat
novemberi ülésére előkészítendő cselekvési tervnek.
Az EJB nevében ezért arra kérem az intézmények, munkaterületek és ágazatok vezetőit, hogy
koncepcióikat, valamint a mellékelt anyag végén található kérdésekre adott rövid válaszaikat
lehetőleg július 31-ig, de legkésőbb augusztus 30-ig juttassák el az ejb@reformatus.hu címre,
vagy elektronikus formában nem fellelhető stratégiai anyagok esetében postai úton az
következő címre: Egyházi Jövőkép Bizottság, 1440 Budapest, 70 Pf. 5.
Tájékoztatásul mellékeljük az Érintés című gyülekezeti vezérfonalat, illetve annak
kísérőlevelét, a folyamat ágazati szempontú leírását, valamint a párbeszédbe bevont területek
listáját.
Szeptember folyamán az EJB valamennyi érintett intézmény és munkaterület/ágazat
bevonásával tanácskozássorozatot kezdeményez, amelynek részleteiről és menetrendjéről
hamarosan tájékoztatást adunk. Az EJB tagjai örömmel vállalják, hogy a különböző
fórumokon személyesen is részt vesznek és tájékoztatást adnak.
Az EJB elnöke nevében is Isten áldását kérem munkájukra és örömmel fogadom kérdéseiket.
Budapest, 2013. május 14.
Testvéri szeretettel,

Ódor Balázs
EJB titkár
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