
Sorsdöntő(?) PÁRBESZÉD 

A MEGÚJULÁSÉRT

Az EJB által vezetett folyamat mozzanatai



Az EJB legitimitása

„A meglévő formális legitimáción túl kétségek fogalmazódtak meg bizottságot megalapító 

zsinat elkötelezettsége mellett, illetve hangsúlyos kérdésként merült fel, hogy mi igazolja a 

bizottság munkáját a gyülekezetek előtt. 

A bizottság munkájára nézve azt a következtetést vontuk le, hogy a folyamat koordinálása az 

egyház döntésekért és azok kivitelezésért felelős testületek bevonásával nem lehet egyetlen 

feladatunk. Egyben a párbeszédet is szeretnénk ösztönözni a gyülekezetekkel, 

közösségekkel és a szolgálati ágak felelőseivel, amihez az alapvető gyülekezettípusok és 

legfontosabb munkaterületek meghatározása elengedhetetlen.”

Levél az MRE Elnökségéhez, 2012. június 26.



KATALIZÁTOR Az EJB önértelmezése

„A bizottság ebben a helyzetben nem tartja önmagában elegendőnek, hogy szakértők bevonásával, egy 

mélyreható elemzés alapján fogalmazzon meg jövőképet a Zsinatnak. Küldetésünket ezen túlmenően abban 

látjuk, hogy az egyház egészét hívjuk saját jövőképének megfogalmazására – a 

Zsinat által is elfogadott teológiai meggyőződésünk alapján. Nem tekintjük magunkat sem 

gyógyítóknak, sem válságmenedzsereknek. De a keresztyén ember prófétai 

tisztét vállaljuk, amikor egyházunk gyülekezeteit és intézményeit Isten előtti megállásra hívjuk, 

számadásra arról, hogy kik vagyunk, mi a küldetésünk, miből kell éppen ezért megtérnünk
és mire kell önmagunkat odaszánnunk.” (Érintés)



ÉRINTÉS Az EJB módszertana

„A magunk eszközeivel ezért azt szeretnénk munkálni, 

hogy közös útkeresésünkben az egyház Ige és Lélek általi 

meghatározottsága legyen az elsődleges szempont, minden 

más – kulturális, szociológiai és gazdasági szempont – pedig 

ennek a függvénye.”

(Érintés)



PÁRBESZÉD Az EJB útja

„Párbeszéd alatt tehát nem egy előre elkészített anyag 

véleményezését értjük, hanem az ebben a füzetben bemutatott út 

közös bejárását. Ennek során minden gyülekezet megfogalmazza, 

hogyan látja saját küldetését, illetve mennyiben segíti vagy hátráltatja 

az egyház jelenlegi szervezete és működése ennek betöltésében.” 
(Érintés)

Gyülekezet - egyház



MISSZIÓ Az EJB jövőképe

„Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy megjelent Isten üdvözítő 
akarata Krisztusban. Az egyház tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az 
egyház közössége arra hivatott, 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 1. Zsinati előterjesztésből)



16 % érintettség Az EJB dilemmája

„A zsinati felhatalmazással meghirdetett országos párbeszédben 207 

gyülekezet érezte magát megszólítottnak, ami csak 15,91%-a 

egyházunknak. A megszólított 32 ágazatból pedig 13 küldött be 

választ. Hogyan kell értelmeznünk azt a jelenséget?”

(EJB 2. zsinati előterjesztése)



HÁZASSÁG Az EJB párbeszéd kiterjesztése

„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.”

(EJB aktuális zsinati beszámolója)
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Az egyenesek a  végtelenben… 

Az EJB reménysége

EJB átfogó koordináció

•Imakampány, gyülekezeti párbeszéd 

• Jövőkép pozitív megfogalmazása 

•Kommunikáció, visszacsatolás, összhang

MISSZIÓI STRATÉGIA - ZSMB

• 8 műhelymunka

• Szakmai tervezés – Projektterv, szakértők megszólítása

• Előzmények becsatolása - „Szakmai” konzultációk becsatolása – Esperes-gondnoki, osztályvezetői, ZSIF, Missziói-
diakóniai konferncia

Szociológiai 

• Meglévő adatok feldolgozása

• Telefonos lekérdezés 400 lelkész részvételével április végéig

• Nyári kutatótáborok – 3 „mélyfúrás”

Jógyakorlatok

• Gyülekezeteket segítő példatár honlapjának beindítása

2013. NOVEMBER – 2014. MÁJUS 30.

Munka az 2. előterjesztés alapján

JÚNIUS – SZEPTEMBER 30

3. Missziói Nap – MN-EJB
NOVEMBER 12.
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