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AZ EGYHÁZI JÖVŐKÉP BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA 
 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A Zsinat 2013. novemberi ülése óta eltelt időszakban az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) 

előterjesztésében foglalt munkatervének megfelelően végezte feladatát. A gyülekezetekkel 

megkezdett párbeszéd folytatásának jegyében az EJB imasorozatot indított az előterjesztésében 

megfogalmazott fő feladatok kapcsán. A hatékony, szakmailag megalapozott cselekvési terv 

előkészítésének érdekében pedig a Zsinati Missziói Bizottsággal együttműködésben újragondolta 

és –elindította a missziói stratégia megfogalmazásán dolgozó Missziói Nap nyolc műhelyének 

munkáját. A novemberi zsinati ülésre előterjesztendő cselekvési terv kidolgozását a nyolc 

műhelymunka eredményei alapján fogalmazza meg az EJB, a folyamat koordinálását pedig Mózes 

Áron szervezetfejlesztési szakemberre bízta. A Bizottság a gyülekezetekkel közvetlenül és 

honlapján keresztül (ejb.reformatus.hu) folyamatosan kommunikál. A konzultációsorozat 

menetrendjét a februárban véglegesített projekt- és kommunikációs terv rögzíti.  

 

KIEMELT FOLYAMATOK 

 

Az EJB január 13-i ülésének alapvető kérdése a novemberi zsinati előterjesztésben 

megfogalmazott vállalások teljesítésének menetrendje volt. Az EJB a gyülekezeti párbeszéd 

kiértékelésére és a szakmai grémiumoktól beérkező javaslatokra alapozott „diagnózisában" 

nevesített három fő területen immár a megvalósítandó javaslatok kidolgozásának látott neki. 

Ebben a törekvésében a missziói iroda által szeptemberben szervezett Missziói Nap nyolc 

munkacsoportjára támaszkodik. A két folyamat összehangolását az EJB saját munkatervének és a 

missziói bizottság céljainak áttekintése után tartalmi és technikai szempontból is indokoltnak 

találta. A missziói nap nyolc munkacsoportja ugyanis olyan javaslatokon dolgozik, amelyek az EJB 

által felvetett problémák orvoslása szempontjából mérvadóak. Május végéig a tervek szerint 

mintegy 20 konzultációra kerül sor, amelynek összefogására az EJB egy szervezetfejlesztési 

szakember segítségét is igénybe vette abban a reményben, hogy a Zsinat novemberi ülésére a 

gyülekezeti élet megújítását és az egyházszervezet átalakítását előmozdító javaslatait kidolgozza. 

Abban, hogy bizottság az egyház jövőkép megfogalmazásával kapcsolatban egy országos 

párbeszéd mellett döntött, nem praktikus és nem demokratikus szempontok vezették, hanem az 

a meggyőződés, hogy valóban "gyülekezeteiben él az egyház”. A párbeszéd által a gyülekezetet 

akarta 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 

érték, ami csak általuk jelenhet meg a magyar társadalomban, s amire bátran építhetjük 

jövőnket." (2013. novemberi előterjesztés). A bizottsági tagokat továbbra is az a meggyőződés 

vezeti, hogy az egyház, a maga intézményi hálózatával, szervezeti felépítésével, közös 

gazdálkodásával nem tehet jobbat, mint hogy ebben megerősíti és szolgálja a helyi 

gyülekezeteket. Minthogy ez az alapelv határozza meg az egyház megújítására tett 

erőfeszítéseket, az EJB tagjai továbbra is az országos párbeszédet tartják legfőbb felelősségüknek, 

amit a következő hónapokban is igyekeznek előmozdítani. A Bizottság erre kommunikációs tervet 

dolgozott ki, de személyes találkozókon is rendszeresen részt vesz szervezését is tervezi. Az EJB 

http://www.reformatus.hu/lap/ejb/
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tagjai ebben az egyházmegyék és a református nyomtatott és elektronikus sajtó 

együttműködésére számítanak, különös tekintettel az országos és egyházkerületi honlapokra. 

 

 

KIEMELT IDŐPONTOK 

2014. január 16. Az EJB levele a választ adó gyülekezetekhez, felhívás a novemberi 

előterjesztés véleményezésére 

2014. január 24  Bizottsági ülés: döntés a Missziói Bizottsággal való együttműködés 

részleteiről, a cselekvési terv előkészítésének menetéről, projektterv 

elfogadása, közös Küldetésnyilatkozat és Jövőkép, valamint stratégiai célok 

megfogalmazása (ld. melléklet) 

2014. január 30. Egyeztetés a missziói törvény megújítása kapcsán  

2014. február 28. Az Egyházi Jövőkép Bizottság hírben és levélben a belső egyházi 

szociológiai kutatás telefonos adatfelvételének támogatását kéri a 

gyülekezetektől 

2014. február 28. 2. Missziói Nap: az EJB egyes tagjai és a 8 műhely/munkacsoport első 

találkozása. A munkacsoportok munkamenetének és céljainak 

meghatározása, a munkacsoportonként 2 további találkozó rögzítése 

2014. március 2 – 

szeptember 21. 

„Imára hangolva”: Az Egyházi Jövőkép minden héten egy-egy egyházunk 

életét döntően befolyásoló témában hívja imaközösségre a 

gyülekezeteket, hogy mind többen csatlakozhassanak az Ige és Lélek 

szerinti megújulásért fáradozók közösségéhez. A hétről hétre megjelenő 

imádságok a bizottság legutóbbi zsinati előterjesztésében megfogalmazott 

huszonnyolc témakört követik. Az imádságok a Reformátusok Lapjában, a 

reformatus.hu-n, a kerületi honlapokon is megjelennek, illetve valamennyi 

gyülekezethez közvetlenül is eljutnak e-mail útján 

2014. március 19. EJB küldöttség találkozása az Elnökségi Tanáccsal 

2014. március 20 –  

június 3. 

Missziói Nap műhelyeinek ülései, cselekvési tervek elkészítése 2-2 ülés 

alkalmával, Mózes Áron koordinálás alatt. (2014. március 20., március 21., 

március 27., március 28., április 4., április 10., április 11., május 5., május 

6., május 8., május 9., május 12., május 13., május 15., május 27., június 3.) 

2014. április 2. Országos Esperes Gondnoki Értekezlet, az EJB munkájának bemutatása, 

kiemelt témák megvitatása munkacsoportokban (A Missziói lelkület a 

gyülekezetekben, elméletben és gyakorlatban.  

Szakmai és lelki háttér a lelkészekhez szolgálatának támogatására 

Szolidaritás struktúrai és hatékony egyházigazgatás  

Egyházi intézmények) 

2014. április 7-8. Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Konferencia: átfogó beszámoló az 

EJB munkájáról, a missziói műhelymunkák (továbbá, az intézmények 

missziói identitásának erősítése, a missziói szempontrendszer kidolgozása, 

vizitációs jegyzőkönyvek egységesítése) megvitatása munkacsoportokban; 

konzultáció misszióvezetőkkel, intézményvezetőkkel, missziói, diakóniai és 

ifjúsági referensekkel  

2014. április 17. Zsinati ülés: küldetésnyilatkozat, jövőkép, stratégiai célok előterjesztése 

megvitatásra (ld. melléklet) 

2014. június –  A nyolc műhelymunka cselekvési tervének korrektúrázása és 
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szeptember összehangolása, egyeztetés szakmai felelősökkel, érintett testületekkel, 

„kontrollcsoportokkal” 

2014. szeptember 20. 3. Missziói Nap: a missziói stratégiaalkotásban részt vevő 8 műhely végső 

találkozása, az összehangolt és „korrektúrázott” cselekvési terv elfogadása 

2014. szeptember 30. Bizottsági ülés és találkozás a Missziói Nap műhelyeinek képviselőivel 

2014. október 15. Az EJB előterjesztésének és cselekvési tervének véglegesítése 

2014. november 12. EJB előterjesztés megvitatása a zsinati ülésen 

 

A fenti időpontok mellett az EJB további helyi és országos találkozókon képviselteti magát és 

biztosítja a személyes szakmai eszmecserét. 

 

JAVASLAT 
 

A jelenlegi zsinati ülésen az EJB a fentebb említett, a formálódó új missziói törvény 

kiindulópontjául is szolgáló a Zsinati Missziói Bizottsággal közösen kidolgozott alapvetést terjeszti 

elő megvitatásra, amely a Küldetésnyilatkozat mellett immár a Jövőképet és a folyamatban lévő 

konzultáció sorozatot is meghatározó stratégiai célokat foglalja magába. 

 

Melléklet: Küldetésnyilatkozat, jövőkép, stratégiai célok 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. A Zsinat az Egyházi Jövőkép Bizottság beszámolóját elfogadja és a Bizottság munkájára 

Isten áldását kéri.  

2. A Zsinat a beszámoló mellékletében kifejtett Küldetésnyilatkozatot, Jövőképet és Stratégiai 

célokat a formálódó új missziói törvény alapvetéseként széleskörű megvitatásra javasolja. 
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MELLÉKLET 
 

KÜLDETÉS, JÖVŐKÉP, CÉLOK 

 

KÜLDETÉS 
 
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 evangélium értéket, identitást és közösséget teremtő közvetítésének 
(„kommunikációjának”).  
/Forrás: EJB 1. előterjesztése/ 
 

 

JÖVŐKÉP 
 
Célunk, hogy a következő évtizedekben a Magyarországi Református Egyház a szekularizálódó, 
individualizálódó, társadalmi feszültségekkel küzdő és összetételében változó magyar 
társadalomban Isten szeretetét, igazságát és kegyelmét hirdesse meg, mutassa fel és tegye 
tapasztalhatóvá.   
Ezért egyházunk erős elhivatottságú, keresztyén spiritualitást megélő, kreatív egyháztagok, 
lelkipásztorok (nők és férfiak) szolgálata által folyamatosan megújuló, egymást elfogadó, 
egységben és más felekezetekkel ökumenikus együttműködésben, szolgáló közösség kíván lenni.  

 
STRATÉGIAI CÉLOK 
 

1. Erősítjük a missziói identitást a gyülekezetekben (a lelkészképzés és lelkésztovábbképzés, 
a presbiterképzés és gyülekezeti munkatársképzés területén).  

2. Kidolgozzuk és érvényesítjük a missziói szempontokat a gyermekek és ifjúság felé nyíló 
szolgálatban.  

3. Erősítjük intézményeink református missziói identitását.  
4. Spirituális, lelkigondozói és szakmai háttértámogatást nyújtó országos hálózatot építünk 

ki a lelkészek és a gyülekezetek egészségének támogatására. 
5. Tudatosítjuk Isten Országa értékrendje megélésének fontosságát: a társadalom 

átalakulásából és értékrendjének változásából fakadó kihívásokra keresztyén válaszokat 
kínálunk fel.  

6. Megvizsgáljuk az új info-kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeit, újratervezzük 
és megújítjuk a kommunikációnkat a társadalom eléréséhez.  

7. Kidolgozzuk az MRE - missziói elhívását támogató, közegyházi működését hatékonnyá 
tévő - szerkezeti megújításának alternatív koncepcióit.  

8. Az őszinteséget, átláthatóságot, a nagyobb bizalmat és egymás iránti felelősség aktívabb 
felvállalását támogató rendszert hozunk létre egyházunk közösségében. 

 
/Forrás: Missziói Stratégia alapdokumentuma/ 

 


