2014. szeptember 5.

Beszámoló az Elnökségi Tanácsnak az Egyházi Jövőkép Bizottság munkájáról

Az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) a Zsinat 2014. április 24-i ülésén előterjesztett
beszámolójában (ZS. - 349/2014.04.24) foglalt menetrend szerint folytatta munkáját az elmúlt
hónapokban. Az EJB és a Zsinati Missziói Bizottság közös kezdeményezésére nyolc
műhelyben elindított szakmai egyeztetések a fenti beszámolóban is szereplő
küldetésnyilatkozatot, jövőképet és nyolc stratégiai célt vette alapul, a Zsinat 2013. november
15-i határozatában foglalt mandátum értelmében (ZS. - 313/2013.11.15.)
A munka az alábbi nyolc kiemelt területen folyt az elmúlt hónapokban:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Erősítjük a missziói identitást a gyülekezetekben (a lelkészképzés és
lelkésztovábbképzés, a presbiterképzés és gyülekezeti munkatársképzés területén).
Kidolgozzuk és érvényesítjük a missziói szempontokat a gyermekek és ifjúság felé
nyíló szolgálatban.
Erősítjük intézményeink református missziói identitását.
Spirituális, lelkigondozói és szakmai háttértámogatást nyújtó országos hálózatot
építünk ki a lelkészek és a gyülekezetek egészségének támogatására.
Tudatosítjuk Isten Országa értékrendje megélésének fontosságát: a társadalom
átalakulásából és értékrendjének változásából fakadó kihívásokra keresztyén
válaszokat kínálunk fel.
Megvizsgáljuk az új info-kommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeit,
újratervezzük és megújítjuk a kommunikációnkat a társadalom eléréséhez.
Kidolgozzuk az MRE - missziói elhívását támogató, közegyházi működését
hatékonnyá tévő - szerkezeti megújításának alternatív koncepcióit.
Az őszinteséget, átláthatóságot, a nagyobb bizalmat és egymás iránti felelősség
aktívabb felvállalását támogató rendszert hozunk létre egyházunk közösségében.

A nyolc kiemelt cél megvitatására létrehozott műhelyekben mintegy 100 érintett
részvételével zajló szakmai jellegű munka összefogásával az EJB még 2013. decemberében
megbízott egy szervezetfejlesztési szakembert Mózes Áron, a Debrecen-Nagyerdei
Gyülekezet presbitere személyében. A szakember vezetésével 2014. márciusa és júniusa
között műhelyenként 3-3 ülésre került sor, amelyek eredményeképpen az egyes területekre
nézve cselekvési tervek születtek. A táblázatokban rögzített tervek, ajánlások és azok írásos
mellékletei alapján júliusban készült el a Zsinat novemberi ülésén előterjeszteni kívánt átfogó
cselekvési terv, amelyben területektől beérkezett többé-kevésbé konkrét ajánlások,
menetrendek kerültek összegzésre. A jelenleg mintegy 60 oldalas dokumentum immár
rendszerezi a célokat, az egyes területek fontossági sorrendjét és egymáshoz való viszonyát.
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
megerősíti és szolgálja a helyi gyülekezeteket missziói küldetésük betöltésében és összefogva,
a bizalom légkörében és közösen megállapított célok mentén rendezi újra működését és

gazdálkodását. Ezt az elvet tükrözi az eredeti célok prioritási rendje és egymással való
kapcsolatuk:

„A feladat kidolgozása során egyértelműen kirajzolódott a célok egymással való
összefüggése, fontossági sorrendjük és kapcsolatuk. Az EJB által megfogalmazott
teológiai alapvetés és az azt összegző küldetésnyilatkozat alapján legfőbb célként
jelenik meg a gyülekezetek missziói identitásának erősítése, amelyhez mint egy
rendezőelvhez igazodik az egyház szervezetének, gazdálkodásának és fő
tevékenységeinek reformja. A fő cél megvalósítását segíti elő a lelkészek és a
gyülekezetek spirituális, lelkigondozói és szakmai háttértámogatásának kiépítése, a
missziói szempontok kidolgozása és érvényesítése a gyermekek és fiatalok felé nyíló
szolgálatban, valamint az intézményeink református missziói identitásának erősítése. Az
így felálló célrendszert hivatott támogatni a teljes magyar társadalmat megcélzó,
megújuló kommunikáció.
A missziói és gyülekezeti elvet, „a gyülekezettudatos egyház, és az egyháztudatos
gyülekezet” gondolatát követő célrendszer egymásra épülését az 1. ábra mutatja be
részletesen.” (Részlet az előterjesztés tervezetéből)

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

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

4. Spirituális, lelkigondozói és
szakmai háttértámogatást nyújtó
országos hálózatot építünk ki a
lelkészek és a gyülekezetek
egészségének támogatására.

8. Az őszinteséget, átláthatóságot, a

nagyobb bizalmat és egymás iránti
felelősség aktívabb felvállalását
támogató rendszert hozunk létre
egyházunk közösségében.

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

5. Tudatosítjuk Isten Országa

értékrendje megélésének
fontosságát: a társadalom
átalakulásából és értékrendjének
változásából fakadó kihívásokra
keresztyén válaszokat kínálunk fel.

3. Erősítjük intézményeink
református missziói identitását.

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

kommunikációnkat a társadalom eléréséhez.

1. ábra: Célok egymásra épülése
Az elmúlt 25 év zsinati határozatainak és az aktuális zsinati törekvéseknek a
figyelembevételével, az országos párbeszéd eredményeképpen készül el tehát az MRE átfogó
cselekvési tervére vonatkozó javaslat a 2015-35-ös időszakra1. Az EJB abban a reményben
törekedett a gyülekezetek megújulását és ehhez igazítva az egyházszervezet reformját
szolgáló lépések lehetőség szerint konkrét és összehangolt megfogalmazására, hogy javaslatát
1

Egyes elemei túlmutatnak ezen az időszakon.

az őt megbízó Zsinat saját cselekvési terveként fogadja el és az abban foglalt konkrét
lépéseket mérlegeli saját munkatervében.
Az EJB a missziói egyházkép alapján állva, a gyülekezetek küldetését szem előtt tartva
törekedett a konkrét célok és az azt megvalósító döntések és lépések egymással összehangolt
leírására. A projektszerű tervezés azt a gyakorlati célt szolgálta, hogy az egyházi élet kiemelt
fontosságú területein, - a Zsinat döntésének függvényében-, a táblázatokban részletesen
kifejtett cselekvési tervek (projekttervek) alapján a tervezésen túl immár a szervezeti reformot
szolgáló döntések és lépések is megszülethessenek.
„Az egyes területeken megszületett javaslatok eltérő minőségűek és mélységűek attól
függően, hogy mennyiben álltak rendelkezésre információk a tervezéshez, milyen zsinati
döntések előzték meg a célokat és ezek alapján mennyire alaposan és konkrétan lehetett
kidolgozni a vonatkozó cselekvési terveket. Ugyanakkor meggyőződésünk, hogy a javaslat
mind a részletesebb tervezést, ahol erre szükség van, mind a megvalósítást, ahol erre
lehetőség nyílik, kellőképpen megalapozza.” (Részlet az előterjesztés tervezetből).
Mindeközben az EJB elnöke és tagjai számos egyházi fórumon és tanácskozáson vettek részt
előadóként is. A gyülekezetekkel megkezdett párbeszéd folytatásának jegyében az EJB
imasorozatot indított a 2013. november 15-i előterjesztésében megfogalmazott fő feladatok
kapcsán. A március 2. és szeptember 7. között a Reformátusok Lapjában, valamint az
országos és egyházkerületi honlapokon megjelenő sorozat célja az volt, hogy a gyülekezetek
és egyháztagok egy-egy témában gondolatindító írások alapján imaközösségben lehessenek
aktív részesei az EJB által koordinált folyamatnak. Az EJB tagok imára hívó írásait a
gyülekezetek közvetlenül is megkapták, ami lehetőséget adott a visszajelzésekre is.
Kiemelt időpontok
2014. január 16.
2014.

január

Az EJB levele a választ adó gyülekezetekhez, felhívás a novemberi
előterjesztés véleményezésére
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 – „Imára hangolva”: Az Egyházi Jövőkép minden héten egy-egy
szeptember 7.
egyházunk életét döntően befolyásoló témában hívta imaközösségre a
gyülekezeteket, hogy mind többen csatlakozhassanak az Ige és Lélek
szerinti megújulásért fáradozók közösségéhez.
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

2014. április 7-8.

Kárpát-medencei Missziói és Diakóniai Konferencia: átfogó
beszámoló az EJB munkájáról, a missziói műhelymunkák

2014. április 17.

Zsinati ülés: küldetésnyilatkozat,
előterjesztése megvitatásra

2014. május 22.

EJB ülés

2014. június –
szeptember

A nyolc műhelymunka cselekvési tervének korrektúrázása és
összehangolása,
egyeztetés
szakmai
felelősökkel,
érintett
testületekkel, „kontrollcsoportokkal”

2014. július 21.

Cselekvési terv első egybeszerkesztett változata

2014. július 28-29.

„Kontroll csoport”: műhelyek koordinátorainak elvonulása

2014. augusztus 7.

A Cselekvési terv kiküldése az EJB tagoknak a műhelymunka
koordinátorától

2014. augusztus 8.

Teológiai alapvetés tervezete elkészül

jövőkép,

stratégiai

célok

2014. augusztus 12- Zsinati Missziói Bizottság ülése, a Cselekvési Terv kritikus olvasata
13.
2014. augusztus 28- EJB elvonulás: a ZSMB kritikai megjegyzései és javaslatai alapján
29.
az Cselekvési Terv kritikus olvasata és módosítása
2014. szeptember 3.

Cselekvési terv végleges, Teológiai alapvetéssel egybeszerkesztett
szövegének kiküldése az EJB tagoknak

2014. szeptember 10.

EJB ülés a Cselekvési Terv véglegesítésére.

2014. szeptember 22.

3. Missziói Nap: a missziói stratégiaalkotásban részt vevő 8 műhely
végső találkozása, az összehangolt és „korrektúrázott” cselekvési terv
elfogadása

2014. szeptember 30.

Az EJB előterjesztés kiküldése a zsinati tagokhoz

Ódor Balázs
EJB-titkár

