
PÁRBESZÉDBEN A JÖVŐVEL

VÁLASZOK AZ EGYHÁZAT FENYEGETŐ VESZÉLYEKRE

„A Zsinat a megújulás irányának és szempontjainak meghatározásában a 
gyülekezetek életét és az egyház missziói küldetését tekinti 

elsődlegesnek.”  

„Gyülekezettudatos egyház, 
egyháztudatos gyülekezet”



Mi a baj? 

Az Egyházat fenyegető veszélyek



AZ EGYHÁZAT FENYEGETŐ VESZÉLYEK: 

• Idegenség kívül és belül

• Szeretetlenség az ismertetőjel

• Bizonytalanság a küldetésben

• Bizalmatlanság mindenki irányában

• Szolidaritás hiánya egymás iránt

• Küldetéstudat hiánya a közösségi életből



Mi a megoldás? 

Két irányból próbálunk meg választ adni



8 témakörre szűkítve 

1.
Országos imádság a Reformátusok Lapján keresztül,

Helyi találkozások, előadások, beszélgetések a jövőképről

2.
Három lépcsős párbeszéd sorozat a jövőről
a Missziói Bizottsággal közösen , a (ZS. - 271/2013.04.25.) határozatának megfelelően. 

KÉT IRÁNYBÓL PRÓBÁLTUNK MEG VÁLASZT ADNI:

92 fő bevonásával

Eredménye a
PÁRBESZÉDBEN A JÖVŐVEL című vitaanyag



„Párbeszédben a jövővel„ - BUZDÍTSUK MEGÚJULÁSRA GYÜLEKEZETEINKET

Mi a jövő? 



• A  KÜLDETÉS több, mint magánügy

• A küldetés ISTEN MUNKÁJA és terve 
VELÜNK, amiben nekünk is szerepet 
szán

• Vele, Neki és egymásért élni

MINDIG, MINDENHOL!

JÖVŐM ISTENNEL



• Alakítsunk ki közösségi szemléletet

• Keltsük fel a közömbösök 
érdeklődését

• Támogassuk a megfáradtakat

JÖVŐNK ISTENNEL

Az egyház a 
gyülekezeteiben él 



• Legyenek a gyülekezeteink olyan 
közösségek ahol hirdetik és megélik 
az evangéliumot

• Erre van szüksége azoknak is aki már 
az egyháztagjai

• És azoknak is akik még nem AZOK

AZ EVANGÉLIUM SEGÍT KÜLÖNBSÉGET 
TENNI 

A JÓLÉT ÉS A JÓL-LÉT KÖZÖTT

AZ IGAZI JÖVŐ ISTENNEL

Az egyház 
gyülekezeteiben él 



• Legyen egyházunk testvéri 
közösség, ahol „együtt sírunk a 
sírókkal és együtt nevetünk a 
nevetőkkel”

• Közösség, ahol miközben ki-ki a maga 
terhét hordozza, egymás terhét is 
hordozzuk

KÖZÖS JÖVŐ ISTENNEL

Az egyház a 
gyülekezeteiben él 



? Hogyan jutunk el a jövőig?

ESZKÖZÖK VAGYUNK ISTEN KEZÉBEN, ÉS NEKÜNK IS MEGVANNAK A MAGUNK ESZKÖZEI



• A jövőkép középpontjában 
gyülekezeteink tanúságtétele áll

• Ahhoz, hogy ne fáradjunk meg és 
életben maradjunk, intézményes 
támogatásra ;„Forrásközpontokra” is 
szükség van 

• Az evangéliumi küldetéstudatból 
hatékonyabb és hitelesebb működés 
következik, ami intenzívebb társadalmi 
jelenlétet is eredményez

• A megújult egyház  tanúságot tesz 
minden megfelelő, modern fórumon is 

ESZKÖZEINK

Az egyház a 
gyülekezeteiben él 



WWW. 
reformatus.
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BŐVEBB INFORMÁCIÓ, ÉS  A „PÁRBESZÉDBEN A JÖVŐVEL” DOKUMENTUM ITT MEGTALÁLHATÓ


