Veres Sándor a Dunamelléki Református Egyházkerület
főgondnoki tisztségére jelöltjének bemutatkozása

Kedves Testvéreim!
Megköszönöm a Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlések alkotó tagjainak, hogy erre a megtisztelő,
felelősségteljes tisztségre jelölt. A jelöltség küldetésre szól, amely kezdődik az imádkozással, az Isten akaratára
és az Egyház közösségére való figyeléssel, majd ez folytatódik a sokirányú szolgálattal, amely kötelesség és
munka. Református Egyházunknak most, a XXI. század elején szembe kell nézni azzal, hogy az elmúlt két
évtizedben lezajlott kulturális, demográfiai és gazdasági változások egyháztagságunk látható fogyását okozták,
ami döntő módon visszahat egyházunk életére. Egyértelműen látjuk, hogy cselekednünk kell. Mit tegyünk? A
teljesség igénye nélkül szeretnék néhány feladatot kiemelni:
1.,
Végezzük a missziót! A megváltozott társadalmi környezetben meg kell találnunk az evangélium
hirdetésének a mai kor emberét elérő és megszólító módját és formáját. A környezet szekularizációja
(elvilágiasodása), a hatalmas közömbösség, a krízishelyzetben fellépő tévtanítók, a média keresztény
vallásellenessége, az erőszak és gyűlölethullám mellett és ezekkel szemben kell hitvallást tennünk!
Közegyházi feladat, hogy elinduljon a párbeszéd egyházunkban, amellyel az evangélium hirdetése erősebbé,
hitelesebbé válik. Ehhez szükséges az egyházkormányzati akarat és közreműködés, valamint a Gyülekezetek
megújulása. Használjuk fel az Egyházi jövőkép Bizottság jelentéseit. A református egyház mai életében
különösen fontos, hogy az együtt élő generációkat megértse, ezért fiatalokkal kiemelten kell foglalkozni, a
meglévő ifjúsági szervezeteinkkel sokkal nyitottabb, erősebb kapcsolatot kell tartani.
2.,
A misszió végzéséhez először vissza kell adni a lelkipásztoroknak, és a gyülekezetek tagjainak hitvalló
öntudatát, küldetéstudatát.
- meg kell újítani a lelkészköröket és a lelkésztovábbképzést (kiemelten a mai kor emberét is megszólító
igehirdetés tanulásával, a virtuális világ megismerésével, a digitális technika elsajátításával, az új kommunikáció
lehetőségeinek és nyelvezetének megismerésével), – meg kell újítani a gyermekek és a fiatalok között végzett
munkát, gyermekmunkások és ifivezetők képzésével és szolgálatba állításával, - a kapott talentumok
figyelembevételével ki kell alakítani a gyülekezet imádkozó, szolgáló munkatársi közösségét.
3.,
Látjuk, hogy nagyon sok településen gazdasági, társadalmi, demográfiai okokból elfogy a lakosság, amíg
más helyeken – elsősorban a nagyvárosok környezetében – nagymértékű növekedést tapasztalunk.
Ezeket a változásokat figyelembe véve kell meghatározni, hogy hol lehet és kell megtartani a lelkipásztort,
és hol kell beruházni, építkezni. Az anyaegyházközségek mellett megjelennek a növekvő, többségükben új
missziói egyházközségek és új elnevezéssel jelen lesznek a fogyóban lévő un. támogatott gyülekezetek, továbbá
létrejönnek a szórványközpontok. Az átalakításokat sürgősséggel el kell végezni.
4.,
A reformáció lényeges felismerése volt a hívők egyetemes papsága, ezért kiemelt feladat a lelkipásztorok
és a presbiterek küldetésszerű együtt munkálkodásának megerősítése, - hiszen mindkét tisztség választott valamint a terhek viselésének helyes megosztása,. ill. a presbiterek képzése. A presbiterek és különösen a
gondnokok kötelességéről és felelősségéről szóló jogszabályokat pontosítani kell.
5.,
A lelkipásztorok és családjaik megélhetésének feltételeit minden szolgálati helyen biztosítani kell.
Ennek egyik része az alapjavadalmak központi rendezése, és a megfelelő lakhatás biztosítása.
6.,
Fel kell készülni a lelkészképzés alapvető megváltoztatására is. Ennek része, hogy a felvételi korhatárt
mindenképpen emelni kell, ill. a felvételnél fontos szempont az elköteleződés.
7.,
Közegyházi feladat a társadalmi közügyekben való állásfoglalás: pl. gazdaság és etika, média és az
igazmondás, emberi tisztesség, haza és nemzet, házasság- család, oktatás… („nem azt kérem, hogy vedd ki őket
a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól” Jn.17,15) A világ kérdéseire keresztyén választ kell adni.
A fenti botladozó emberi szavak, esetenként aggódásaink helyett halljuk meg Urunk üzenetét:
„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.”
Mt.6,33
Személyi adataim: Családban élő, nős, 70 éves mérnök vagyok. Három felnőtt gyermekünk és három unokánk
van. Életem meghatározója, hogy lelkészcsaládból származom.
Egyházi szolgálataim: presbiter vagyok 40 éve, gyülekezeti gondnok 28 éve, egyházmegyei tanácsos 1994-től,
egyházmegyei gondnok 2002-től, egyházkerületi világi főjegyző 2008-tól, egyházkerületi főgondnok 2019-től.
2002-től zsinati tag. Presbiterek, lelkipásztorok „kézen fogva vezettek”, imádságaikban hordoztak, fokozatosan
tanítottak. Van mit visszaadnom!

