
Útmutató partnergyülekezeti kapcsolatépítéshez 

az Amerikai Református Egyházzal (RCA) 

 

A globális partnerkapcsolatépítés célja: 

 

- hogy felnyissa a szemünket, kiszélesítse a Krisztus munkájának vízióját, építve az Ő 

Királyságát az egész világon. 

 

Szent Ágoston így fogalmazott: "A világ egy könyv, és azok, akik nem utaznak, csak egy 

oldalát olvashatják.” 

 

- hogy tanuljunk keresztyén testvéreinktől, akik más nemzethez és kultúrához tartoznak. 

Így hitünk érettebbé válhat.  

 

- hogy tápláljuk az Egyetemes Egyház egységét, amely természetesen áramlik azok 

között, akik Jézus Krisztust, mint Megváltót és Felséges Urat dicsőítik.   

 

Vonatkozó írások: János 17:21-26; 1 Korintus 12:4-26; 2 Korintus 5:16-21; Filippibeliekhez 

írt levél 1:3-6 

 

Hogyan működik a globális gyülekezeti partnerkapcsolat? 

 

Elhívással kezdődik: A partnerkapcsolat általában úgy kezdődik, hogy valaki(k)ben 

megszületik a vágy, hogy megismerkedjen(ek) a világ másik pontján élő keresztyénekkel.  Ez 

nem csak egy “érzés”, hanem Istentől kapott elhívás partnerkapocsolat keresésére, amely sok 

örömet és a közös tanulás lehetőségét rejti magában, de elkötelezettséget és rugalmasságot is 

kíván egyben. 

 

Ki képes erre? Bárki. Leggyakrabban egy lelkész és/vagy más egyházi vezetők bevonására 

van szükség. Annyi bizonyos, hogy szükség van a helyi gyülekezet presbitériumának és 

vezetőségének megértésére és támogatására. 

 

Miről szól a partnerkapcsolat az Amerikai Református Egyházzal? Ezt a partnergyülekezet 

határozza meg! Megtaláljuk a közös érdeklődési köröket, megosszuk az élettörténeteket, az 

ajándékokat, eseményeket.  

Például:  

- Imakéréseket küldhetünk rendszeresen e-mailen keresztül 

- Dicsőító énekeket oszthatunk meg, vagy meghívhatjuk egymás gyülekezeti kórusait 

- Megoszthatjuk egymással dicsőítő liturgiáinkat vagy oktatási programjainkat 

- Szerény ajándékokat küldhetünk egymásnak, például kézzel készített imakendőket, 

keresztelő kendőket, imakönyveket, egyedi játékokat, stb. 

- Meghívhatjuk egymás lelkészeit csereszolgálatra vagy a gyülekezeti tagokat 

látogatásra 

- Sok egyéb kreatív ötletünk lehet 

 

Tapasztalataink a következőket bizonyítják: 

- Az egyszerű kezdés működik a legjobban. Idővel új lehetőségek merülhetnek fel 

bennünk, de először a lelkesedést kell reális elkötelezettséggé és kapcsolattá formálni 

- A pénz bevonása és nagy igéretek hangoztatása a legtöbbször nem segít a 

kapcsolatépítésben. A rendszeres tevékenységek megerősítése, melyek többek a 



szavaknál, bizalmat építenek a két gyülekezet között. 

- A testvérgyülekezet egyenrangú partner; a partnerkapcsolatnak nem célja, hogy a 

másik gyülekezet problémáit megoldja vagy segítse, akármennyire is számottevő a 

gazdasági és kulturális különbség. 

- Legalább egy kinevezett, elkötelezett személynek a partnergyülekezetben képesnek 

kell lennie arra, hogy a nyelvi különbőzőséget kezelje, hogy fordítson a két fél között 

és információkat továbbítson mind a két irányba. 

- Bármelyik partnerkapcsolati érdeklődési kört is támogatja a gyülekezet, az imakérések 

rendszeres megosztása mind két oldalról elengedhetetlen a egymásra figyelő és 

egészséges kapcsolatért. A gyülekezeti tagokat így arra bátorítjuk, hogy osszák meg 

imakérésüket a gyülekezetükkel. 

- Ha bármikor kulturális, nyelvi vagy egyéb, a kapcsolatban gondot okozó nehézséggel 

találkozik a gyülekezet, keressen segítséget. Olvasson anyagokat a kulturális 

különbözőségekről, vagy keressen fel valakit közülünk, a felsorolt Segítők közül. 

- Tartsuk tiszteletben a különbőzőségeket, hogy különböző világból érkezünk. 

 

Érdekel minket a partnerkapcsolat. Mit tegyünk? 

 

1, Vegye fel a kapcsolatot a Magyarországi Református Egyház Külügyi Irodájának 

munkatársával, Visontai Dórával, a zsinat.kulugy@zsinatiiroda.hu email címen. 

 

1. Töltse ki a "Globális Partergyülekezet kérelem" c. dokumentumot 

 

2. Küldje el a kérelmet és maradjon kapcsolatban a Segítővel, míg partnergyülekezetet 

találunk az Ön számára. 

 

3. Elkezdődhet az élet a partnergyülekezettel. 
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