
 
 
 

 

A Magyarországi Református Egyház  

Zsinatának Elnökségi Tanácsa 

részére 

 

 

Főtiszteletű Elnökségi Tanács! 

 

  

Szeretnénk megerősíteni, hogy fontosnak tartjuk a találkozást az Elnökségi Tanács és az EJB között. 

Köszönjük ennek lehetőségét!    

Tekintettel arra, hogy ennek apropója bizottságunknak az a megállapítása, hogy érzékelhetően hiányzik a 

bizalom és a szolidaritás egyházunk életéből, úgy gondoljuk, hogy ehhez a beszélgetéshez megfelelő légkör 

kell, vagyis bizalom. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ne csak néhány óra álljon rendelkezésünkre, hanem egy 

teljes nap. Ezt a napot arra szánnánk, hogy az Elnökségi Tanács, mint ami első renden formálója és 

ugyanakkor teherhordozója is egyházunk belső életének, maga fogalmazza meg, mit jelent egyházunkat, a 

jelenlegi keretek között kormányozni.  A gyülekezetek megkérdezése után tartozunk ezzel a 

megkülönböztetett személyes figyelemmel azoknak, akik a kormányzás felelősségét viselik. Mindezeket a 

tapasztalatokat különösen is fontosnak tartjuk most, amikor egyházunk a tisztújításra készül. Jelen 

helyzetünkben ugyanis nem elegendő csupán a tisztségviselők személyét meggondolni, ezt az egyház 

szervezeti formájáról való kritikus gondolkodásnak is kísérnie kell.  

  

 Elgondolásunk szerint ennek a napnak a meghatározó szimbóluma a tükör lenne, mégpedig négyféle 

értelemben használva azt.  

 Először is szeretnénk teret engedni annak, hogy az Ige és a Lélek tükrében tudjuk önmagunkat látni. 

Református meggyőződésünk szerint itt dől el minden, az is, ahogy ezután egymás szemébe nézünk. 

  Másodszor fontosnak tarjuk, hogy ezt az időt, mint visszapillantó tükröt is használjuk, hogy ki-ki 

megfogalmazhassa saját meghatározó élményeit és szerepét az egyház életének formálásban.  

 Harmadszor szeretnénk a jövőbe is pillantani, még ha csak "tükör által homályosan" is, hogy mik 

azok a körvonalak, amiket szívesen látnánk a jövőben kitisztulni.  

 Végül mindennek a tanulságaként jó lenne egy olyan közös tükröt is megfogalmazni, amit a 

nyilvánosság elé lehet tárni, munkálva ezzel az egyházon belüli bizalom és közösség épülését.  

  

Az Elnökségi Tanácsra ruházott hatalomra és felelősségre tekintettel, nem gondoljuk, hogy ezekre a 

kérdésekre elegendő lenne egy néhány órás eszmecsere, nem csak az időtartam, de annak műfaja miatt sem. 

Ezért kérjük tisztelettel, hogy a minden bizonnyal túlzsúfolt naptárukban mégis tegyenek félre egy napot 

erre a találkozásra! Ennek időpontjához természetesen igazodunk.  

 

Abban az esetben, ha az Elnökségi Tanács nem kívánja ezt az utat végigjárni, elfogadjuk a március 19-ei 

ülésen számunkra félretett időkeretet, ahol az EJB zsinati előterjesztéséről, és a fenti témasor második és 

harmadik pontjáról szeretnénk beszélgetni.  

 

Szigetszentmiklós, 2014. március 5.  

Szolgálatukra és életükre Isten áldását kérve, 
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