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Főtiszteletű Elnökség, 

 

Az Egyházi Jövőkép Bizottság (EJB) tagjai nevében szeretném röviden tájékoztatni a 

bizottság június 12-i üléséről, illetve az ülésen megfogalmazódott ajánlásokat és kéréseket is 

megosztani az Elnökséggel. 

 

Az ülésen az egyházvezetés által a mostani ülésre ígért, a kibővített teológiai bizottság által 

elkészítendő vitaanyag nem állt rendelkezésre. Támpontként az ökumenikus párbeszéd 

aktuális egyházképe és az egyházak reformjának európai példái szolgáltak bevezetésül. Ezek 

alapján egyetértés mutatkozott a tekintetben, hogy egyháztudatos gyülekezetet és 

gyülekezettudatos egyházat akarunk a jövőben, valamint a EVT dokumentumai alapján 

felvázolt missziói egyháztannak, megközelítésnek meghatározó szerephez kell jutnia saját 

jövőképünkben is. Ennek kimondása, a fogalmak tisztázása és szabatos megfogalmazása lehet 

az alap, amire minden egyéb felépül és azt az alapvető kérdést is meg tudjuk válaszolni, hogy 

a MRE mennyire tölti be alapvető küldetését és mik azok a belső akadályok, amelyek ebben 

jelenleg hátráltatják. 

 

Egyértelművé vált, hogy az egyházra vonatkozó jövőkép, vízió tömör teológiai 

megfogalmazása és elfogadása nélkül felelős és megbízható stratégiát nem fogalmazhatunk 

meg. Ezért magunk is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de egyben sürgetőnek tartjuk azt is, 

hogy a kibővített teológiai bizottság is elkészítse vitaanyagát, megfogalmazza vonatkozó 

téziseit. Ennek egyik alkalma lehet a Coetus júliusi ülése. 

 

Az alaposság mellett ugyanakkor gyorsaságra is szükség van. Bár konkrét ütemtervet a 

bizottság egyelőre nem fogalmazott meg, nyilvánvaló, hogy az általunk végzett munkára 

nincs 5-10 évünk, mint boldogabb sorsú nyugat-európai egyházaknak. Ezzel kapcsolatban 

sürgető feladata az egyháznak, hogy a sokat emlegetett diagnózis tekintetében, a már meglévő 

adatok és kutatások alapján megfogalmazza közös helyzetértékelését, valamint átfogó 

szociológiai kutatást végezzen azokon a területeken, amelyekre nézve az eddigi eredmények 

nem adnak megnyugtató választ. Az átfogó diagnózis hiányában nem adhatók felelős 

válaszok. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minél hamarabb eredményre jussunk, de nem 

vállalhatjuk, hogy az akut kérdésekre és problémákra a bizottság adjon rögtönzött válaszokat. 

 

Az ülés központi kérdése a bizottság saját szerepének, felelősségének, mandátumának és 

munkamódszerének megvitatása, illetve egy ütemterv meghatározása volt, amely konkrét 

eredményt nem hozott. Ennek oka a fent említett dokumentumok hiánya, illetve a bizottság 

legitimitásával kapcsolatosan felmerült kétségek. 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.    

     

Felmerültek alapvető kérdések és megfogalmazódtak olyan alternatívák, amelyek a bizottság 

további munkája tekintetében elengedhetetlenek. Ezekkel kapcsolatban tisztelettel kérjük az 

Elnökség tájékoztatását, illetve intézkedését a következő kérdésekben: 

 

1. A népszámlálás és az egységes egyházi adatszolgáltatás (vizitációs jegyzőkönyvek), 

illetve eddigi felmérések alapján református vallástérképet kell elkészíteni. Kérjük az 

Elnökséget, hogy a vonatkozó eredményekről adjon részletes tájékoztatást, valamint 

intézkedjen az átfogó szociológiai kutatás mihamarabbi elindítása kapcsán. 

A kutatás eredménye lehetővé teszi számunkra az alábbiak konszenzusos 

megfogalmazását: 

a.  a főbb társadalmi folyamatok (megatrendek) 

b.  az alapvető gyülekezet típusok és kiemelt munkaterületek, amelyeket illetően 

önálló stratégiaalkotásra van szükség.  

A bizottság párbeszédet, konzultációkat tervez kezdeményezni az adott területen. 

 

2. A jövőkép kapcsán a bizottság kéri az Elnökséget, hogy kezdeményezze a missziói 

egyháztan alapján rövid teológiai jövőkép felvázolását. Ezt a teológiai alapvetést a 

szeptemberi ülésünk alkalmával vitatnánk meg 

 

3. Az egyház gazdálkodásáról átfogó elemzés készítésére van szükség különös tekintettel 

a gyülekezetek önfenntartó képességére. Tisztelettel kérjük az Elnökséget, hogy a 

meglévő adatokat bocsássa rendelkezésünkre és kezdeményezze az egyházkerületek 

gazdálkodását is megába foglaló átfogó értékelés elkészítését. 

 

4. Minthogy az egyházunk sürgető problémákkal szembesül, a „terápia” részeként 

kezdeményezzük a pozitív például szolgáló „jógyakorlatok” összegzésének és 

elérhetővé tételének felgyorsítását a Tematikus Zsinat döntése értelmében. 

 

Levelünkkel is szeretnénk kifejezésre juttatni, hogy az egyházvezetés elkötelezettsége és a 

folyamatos párbeszéd meghatározó fontosságú a bizottság számára úgy erkölcsileg, mind a 

munkavégzés hatékonysága tekintetében. 

 

A megfogalmazódó kétségek ellenére a bizottság valamennyi jelenlévő tagja megerősítette 

korábbi döntését és elkötelezett abban, hogy ebben a formában is hozzájáruljon az egyház 

szolgálatához és az evangélium ügyéhez. Az EJB munkájával kapcsolatban egyházunkban 

megfogalmazódó talán túlzó elvárások és vágyak fényében tudatában vagyunk a bizottság 

felelősségének. Az Elnökség válaszára és intézkedéseire várva aktívan készülünk az EJB 

szeptember 11-i soron következő ülésére, ahol az egyházképre, a munkába bevonandó kiemelt 

területekre és a folyamat egészének menetrendjére vonatkozó zsinati előterjesztést tervezzük 

megfogalmazni.  

 

Az Elnökség életére Isten áldását kérve, 

a bizottság nevében 

 

 

dr. Harmathy András (s.k.) 

bizottsági elnök 


