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Köszönettei vettemjúnius 26-án kelt levelétésaz Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB)
ülésérőlszóló részletesbeszámolóját. Az MRE Zsinata nevébenelőször is köszönöm, hogy a
Bizottság megkezdte munkáját és felelőssége tudatában, a kapott feladat iránti
elkotelezettsége
indításáralevélbenfoglaltaössze kérdéseit,
felvetéseit
éskétségeit.
Ezúton is szeretném megerősíteni az EJB munké4ábavetett btzaImamat és azt a
reményt, hogy a tulzó eIvárások és kételkedéskozött a bizottság tagjai bölcsen és a
tagságukkal vállalt íelelősséggelfog1ák ossze és inspirálják az egyházi megújulás ügyét.
Miközben blzonyára vannak szkeptikus hangok egyházunkbanegy közos jövokép ésaz ebbó|
fakadó célok kialakításával kapcsolatban és némelyek a Bizottság munkáját is kétkedve
szemlélik,aZsinat egyértelműdöntésemeg kell nyugtassonmindannyiunkat.
Nekem személyesen is meggyőződésem, hogy csak akkor fogunk tudni elmozdulni
egyházunk jövője mtrrrkálása ügyében, ha elkezdünk ennek külonböző szempontjaival
szisztematikusan és mind többeket bekapcsoló módon beszélgetni.Ennek az imádságos
munkának a központja ésosszehangolójaazE,gyházl Jövőkép Bizottság. AZsinat Elnöksége
minden tőle telhetottnegtesz,hogy munkájukattámogassa.
Mielőtt - a rendelkezésünkre álló információk alapján - válaszolok a levelében
megfogalmazott konkrét kérdésekre,még néhány, a Bizottság működésével kapcsolatos
gondolatotosztok meg orrnel ésa Bizottságminden tagjával,abbana reményben,hogyezzeI
is segítemmtrnkájukatéshozzét1árulhatok
ahhoz,hogy tisztábbá váljon a feladat ésaz elvárás.
1. A Bizottságlétrehozása - amint az ismert onök előtt is - egy hosszabb folyamat
eredménye
, A 2011. szeptemberében
tartott balatonszárszói tematikus zsinati ülés a
zsinati ciklusból addig eltelt idoszak értékelését,
valamint az Egyház életének,
helyzeténekértékelésétÍűzte
ki. Ennek keretébena problémákfe|vázo|ásamellett, ha
nem is feltétlentilstrukturált és végiggondolt formában, javaslatok és megoldási
elképzelésekis megfoga|maződtak.Balatonszárszonvégül |<ézzelfogható
eredményre
nem jutottttnk, de világossá vált, hogy a Zsinatnak az eLhangzottakmenténcselekednie
kell.

2. A Zsinat 20II. novemberi ülésén, a tematikus Zsinaton elhangzottak felelős
továbbgondolásaésa megújulásügyénekgondozása érdekében
hozta|étrea Jövőkép
Bizottságot és törekedett a Bizottság feladatának, mandátumának világos
megfogalmazására.A mandátumelégtág ahhoz,hogy a Bizottság ne érezzemegkötve
magát, amikor összeállítja napirendjét,a megtárgyalandótémák sorát. A cé|az vo|t.
hogy keretet és hatékony eszkozt hozzunk létre elsosorban a tematikus Zsinat
felvetéseigondozásáraésegy stÍuktúráltjövőről való gondolkodáselindítására.
3. A feladat ésaz e|várás tehát világosnak Látszik,de a Bizottságnak ettől fuggetlenül,a
mandátum értelmezésévelegyetértésbenkell lennie, amihez nyilván a közös
értelmezésen
keresztül vezet az ut,
4. Fontosnak tartom megjegyezni,hogy a Zsinat tudatosanolyan tagokból hozta|étrea
Bizottságot, akik a Zsinaton ,'kívülről'' jönnek, így nem merülhet föl aZ
egyházkormányzatésaz egyházvezetés
esetlegesönérdekei érvényesítésének
vádja. A
feladat elvégzésére
ezérttudatosankerültek kiválasztásra a jelenlegi tagok. Ettől a
megoldástól reméljükazt is, hogy olyan elgondolások,javaslatok is érkezhetnekmajd,
amelyek elrugaszkodnak a szokásos, és aZ egyházkormányzati rutinon alapuló
megfontolásoktóiésválasz-kliséktő1.
5. A Bizottság Iétrehozásaéppenannak a komoly e7szánásnaka megjelenésea Zsinat
részérőI'amely a megújulás ügyét méltó módon gondozni szeretné.Ezúton is
megerősítem, hogy a Zsinat egész közössége várja a Btzottság munkájának
eredményeit!Bíztatoma Bizottságot,hogy folytassaa megkezdettutat ésbátran oSSZa
javaslatait,kérdéseit
meg véleményét,
a Zsinattal- ezt várjuk.
6. A Bizottság munkájának, gyülekezetek előtt való igazolásának kérdésével
- megítélésem
szerint - a Bizottságnak is foglalkoznia kell. Egyébként,a Bizottság
felállítása és tagjai megválasztása mögötti egyik reménységéppen az, hogy ez a
testület hangsúlyosana gyülezetek problémáithozza elő és azokra keres általános és
adott esetben a rendszer egészétérintő megoldásokat. A gyülekezetekkel való
kapcsolat érdemivoltát ésegyértelműségét
igazo\1a,haaBizottság megteremtia belső
egyházi párbeszéd lehetőségét,munkáját átláthatőan, a nyilvánosság számára
követhetoen végziésvilágos menetrendszerint hajtjavégrea feladatot'
A levelében megfogalmazott konkrét felvetésekre és kérésekrepedig a következőt
válaszolhatom'
A zsinati határozat is egyértelműenfogalmazott, hogy felelős jövőképet és az egyház
szolgálatának és szervezeténekkonkrét áta\akításáravonatkozó koncepciót az egyház
mibenlétének
teológiai alapvetésenélkül megfogalmazni nem lehet. Továbbá, hogy meg kell
tudjuk fogalmazni azt ateolőgiai megalapozást,amelyben egyetérthetünk
ésami feléhaladva
konkretizálni tudjuk jövőképünket. Sajnálattal kell megállapítsam,hogy az e|hatátozássa|
ellentétbena kibővítettTeológiai-, Tanulmányi Bizottság nem állt fel ésnem kezdte meg ezt a
munkát. Ugyanakkor nem mondhatjuk,hogy mindenfele útmutatásésteológiai megállapítás
nélkül lennénk.A Zsinat 2009-benelfogadottciklusterve is egy tömör, de azF'JB által is talán
megfogalmazott elvi ir.ányvonall al ö sszecsengő e gyházképet r ö gzített:
,Az egylláz gazdagsága,hogy gyülekezeteiben él, és ezeknek a közössége ,,le egészena
zsinatig'' alkotja az éIó egyházat. Ahogy leendő lelkészeink tanulmányaik elso évében
megtanulják:,,agyülekezetteljesenegyház,de nem a teljesegyház,,,
A másik kálvini vezérfonalaz egyItáz sajátos küldetésének
lényegirészeként|át1aa hiteles
társadalmi felelősségvállalást,a köz ügyeiértvaló faradozást:,,Ahol Istent tisztelik, ott az
emberségetgyakorolják''.

A Zsinatnak kiemelt a felelősségeabban, hogy felelős dontéseiveléletreváltsa ezeket a
gondolatokat és mindent megtegyen a gyülekezetek megerősítéséért,
közösségünk
elmélyíté
séértés ezzel társadalmi szol gálatunk elő mozdításáért,,,
Egyházunk Zsinata a ,,Krisztusértkövetségben''mottó 2011. évi elfogadásáva|,majd annak
megtartásávala páli teológia a|apján álIő, a levélbenis említettmissziói ekkleziológiatáv|atát
tettemagáévá.
A ,,Krisztusértkövetségben''mottó a megbékéltésbékességet
munkáló közössé g páli képére
utal, amelyben a Krisztusban é1ő, Istennel megbékéltközösség léte és megerősítése
elválaszthatatlana megbékélés
munkálásától' Ugyanaz a kegyelmi tény alapozza meg aZ
egyház közösségét, amely egyben krjelöli az egyház (társadalmi) küldetésétis: Isten
megbékéltette
magával a világot Krisztusban. Ez a végsőjövőképe egyháznak és világnak,
amely Istenországábanbe fog teljesedni.Ez az, amit mindig is korlátoltan,töredékesen,de az
egyház közössége elővételez, megjelenít és beleél a vllágba, a reménységtanújává és
munkálójáváváIva. Az egyház (közösségének)építése,
beleértvea gyülekezetépítéSt
éppúgy,
mint az ennek támogató keretet adó institúció, a szervezeti struktúrafelelős működtetését,
nem idegen az egyházkormányzattól. Mindez azérttorténik,hogy beigazolódj on vaIőban az
,egyLtázaz ahely, alrol IstenLelke szabadonműködik'''
Az előbbi utalások ugyan nem helyettesítikaz eIvátt teológiai alapvetést,de olyan ttányt
vázolnak fel' amelyek összecsengenek az EJB által megfoga|mazott két kritériummal.
Javasolom,hogy a Bizottság menjentovább a már megkezdettteológiai gondolkodás útjánés
a Zsinat munkájában már fellelheto konszenzusok felhasználásával vázo|1a föl saját
szempontjait!
A jelenlegi helyzet szociológiai megközelítése és leírása iránti elvárásuk jogosságát és
megalapozottságátsem vitatom. Sőt, a már említett,2009-ben elfogadott, hat évre szóló
zsinati munkaterv elhatátozottfeladata a részbenon által is leírt szociológiai kutatások
megvalósítása.Az ezzel kapcsolatosmunkaterva következőképpenalakul:
1. amár több fórumon, több alkalommal elhangzottszempontok,igényekalapjána2012.
novemberi ZstnaÍ.
dörrthet egy 2013-ban elvégzendőkutatásról
2' ez feltétlentiltámaszkodna,a feldolgozásáttekintvejelentős csúszásban|évő,20|I,
évinépszámlálásmegállapításaira,adatalra
3. szintén2012 őszérereméljükfelmelegítenia másfel évemegtorpantegyeztetéseket
a
vizitációs jegyzőkönyvek szempontjainak egyházon belüli egységesítéséről,
aZ
országos szinten gyűjtött népmozgalmiadatok lekérdezésének
esetlegesmódosításáról
és talán legfontosabbkénta már rendelkezésünkreá1ló, de fel nem dolgozott és a
Bizottság számáta is hasznosíthatóadatokosszegyűjtésérőlés
összesítéséről.
Mindaddig, amíga fentiekbenleírtakmegvalósulnak aztjavaslom, hogy a Bizottság hallgassa
ffi€ g , Dr. Csanády Márton, szociológust, aki a levélben felvetett főbb társadalmi
folyamatokról, azok európai vetületéről tud érdemi összefoglalót adni' A Bizottság
figyelmébe ajánlom a tematikus Zsinatra készült prezentáciőt és az ezt kibontó cikket DRs.
Hámori Adárn tollából. Megítélésemszerint e két konkrét segítségfelhaszná|ásáva|a
Bizottság már meg tudja kezdeni a gondolkodást és a munkát, s az időközben keletkező
eredményeket
be tudja majd építeni.
Az egyház gazdálkodásával,pénzügyeivelösszefüggésbenegy rövid összeállítást készített
Lőrtncz Szabolcs a Zslnatl Hivatal Gazdasági-, Pénzügyi osztáIyának vezetője. Ez az
összefoglaló a Titkár Úron keresztül szinténrendelkezésükrebocsátottköltségvetésekkelés

beszámolókkal egytitt elegendő információt tarta|maz reményeink szerint' Jó szívvel
javasolom Lőrincz Szabolcs meghívását is egy ülésre, amennyiben további információra
volna szükségük.
A ,jó gyakorlatok'' gyűjtéséveL,hozzáférhetővé
tételével
kapcsolatbana következókrő|tudok
beszámolnt.A Zsinat a 20|2' esztendő fó feladatává tette a kÍilonböző szolgá|atiterületeken
fellelhető jó gyakorlatok összegyűjtését.F'zt a munkát több munkaterületenmár évek óta
végz1k,de volt, alrol csak most kezdték meg. Igen szépen gyűlnek a legkülönbözőbb
tapaszta|atok, leírások. Ezeket egy, várhatóan szeptemberre elkészülő online adatbázisba
töltjük fel, ahol frissíthetőkés kereshetők lesznek. Kérem, tehát a Bizottság türelmétés a
majd elkészülő alkalmazással, i11.a folyamatosan elérhetővéváló leírásokkal kapcsolatos
véleményét!
Végezetülengedjemeg, hogy röviden összefoglaljam meglátásom szerint, a zsinatihatározat
alapjánmt az EJB feladataa novemberizsinati ülésig.
Az EJB által felvetettkérdések
kapcsán azE'JB tagjainakrendelkezésére
ál1ó tematikuszsinati
anyag számos felvetésttartalmaz,Ahogy azt az alakuló ülésenis elmondtam,ezen anyagbő|,
a prioritások meghatározásamellett a felmerültjavaslatok véleménye
zése,a továbbgondolásra
alkalmasak kiválasztása fontos feladat. orömmel olvastam, hogy a Bizottság következo
üléséneknapirendjénez szerepel.A Bizottság szabadságaésfelelőssége,hogy meghatározza
atátgyalandó' feldolgozando témákat.Ezeket a Zsinat eléterjesztvelehetőségetadnak arra,
hogy véleményezzuk, kiegészítsük.
AZstnat üléseelévár.1uktelrát:
- aZ egyházértelmezésünk
mai hangsúlyaiésa reform alapelvei;
- a Bizottság által tárgyalni kívánt fontos területek nevesítéseésjavaslat a folyamat
menetére(kiket, hogyan kíván bevonni abizottság-t tewezettmenetrend)a tematikus
Zsinat anyaga alapján;
- tematikusZsinat felvetéseinekvéleményezése.
A fent leírtakalapján várjuk, hogy a Bizottság munkájának menetrendjét
éstematikájáttudja
mqd az őszi zsinati űléseléterjeszteni'
Az EJB szeptember 1l-i soron következő ülésére,ahol az egyházképre,ahol a munkába
bevonandó kiemelt tertiletekre és a folyamat egészénekmenetrendjérevonatkozó zsinati
előterjesztésttervezik megfogalmazni, Isten á\dásátkérem'
Testvériköszöntéssel:
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