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Zsinati Ifjúsái Fórum 2015. április 17--18-i ülésének 

ZÁRÓNYILATKOZATA 

 

Mi, a Zsinati Ifjúsági Fórum résztvevői hálásak vagyunk, hogy a Magyarországi 

Református Egyházban 2012-ben létrejöhetett egy olyan, Krisztusban hívő református 

fiatalokat tömörítő fórum, amely évről évre egyházunkat és a benne lévő ifjúságotérintő 

kérdéseket tárgyalhatja meg. 

 

Az elmúlt két évben javaslatokat tettünk az egyházzal kapcsolatos előítéletek 

leküzdésével, a hitelességgel, a tabukkal, az etikai kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatban. 

Megfogalmaztuk, hogy református karakterünk alapját a hitvallásaink adják, ezért azok 

lefordítása a fiatalok nyelvére elengedhetetlen prioritást kell, hogy élvezzen a misszióban. 

Kimondtuk, hogy az egymástól eltérő biblikus kegyességi gyakorlatok színesítik, s nem 

gyengítik egyházunkat. Végül megfogalmaztuk, hogy hitelességünk biztosítéka csak az élő 

közösség lehet. 

 

A 2014-es Zsinati Ifjúsági Fórumon az EJB munkáját alapul véve egyházunk ifjúsági 

missziós helyzetét és jövőképét vizsgáltuk meg a fiatalok, a munkatársak, az intézmények és a 

kommunikáció szempontjából. Hálásak vagyunk a missziói stratégiát formáló 

konzultációsorozat témáiért, amelyekhez mi is kapcsolódtunk. Látjuk felelősségünket abban, 

hogy az ifjúsági misszió jobban működjön. Készek vagyunk arra, és lehetőséget kérünk 

ahhoz, hogy feladatokat vállaljunk, ezzel segítve a túlterhelt egyházi munkatársak munkáját. 

Úgy látjuk, a mi segítségünkön kívül a lelkészeknek, hittantanároknak szüksége van szakmai 

és lelki tanácsadásra, lelki feltöltődésre. Egyházi intézményeinkben nyitottságra, az ifjúsági 

szervezetekkel, a küldő gyülekezetekkel való kapcsolatra, szabadon választható programokra 

és a diákokkal, hallgatókkal való személyes törődésre van szükség. Az eddigieknél még 

jobban ki kell használni az egyház kommunikációjában a modern technika lehetőségeit annak 

érdekében, hogy minél több fiatalt elérhessünk. Reméljük, hogy mindezen javaslatunkkal 

hozzájárulhatunk egyházunk megújulásához, ami megmaradásának feltétele. 
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A 2015-ös Zsinati Ifjúsági Fórum a bizalom témáját járta körül, arra koncentrálva, 

hogyan lehet segíteni a bizalmi kapcsolat kialakulását vagy megerősödésétegyházunk életének 

különböző szereplői között. 

A résztvevők meglátása szerint a gyülekezetek többnyire bizalmatlanok  a fiatalokkal 

szemben. A gyülekezeti bizalom alapja a munkáját hitelesen végző lelkipásztor és ifjúsággal 

foglalkozó gyülekezeti munkatárs, aki nyitottságával, műveltségével, kreativitásával képes a 

fiatalokat integrálni a keresztyén hitéletbe. A kölcsönös bizalom nélkülözhetetlen alapja 

bármilyen együttműködésnek, ezért ápolni kell a bizalmat az ifjúság és az egyház között – 

kis- és nagyközösségben, valamint személyes szinten. 

 

Ahhoz, hogy az egyház betölthesse Krisztustól kapott szolgálatát, elengehetlen, hogy a 

gyülekezetek és a közegyház vezetői a fiatalokra is a jelen egyházaként tekintsenek, amelyre 

bátran bíznak felelős feladatokat is, például a zenei repertoár kialakításában, valamint a 

liturgián belül. Szintén elengedhetetlen, hogy a lelkipásztorok minél több segítséget 

vehessenek igénybe munkájukhoz (például idő lelki felüdülésre, képzésekre). A Zsinati 

Ifjúsági Fórum a Zsinat támogatását kéri a már meglévő ifjúsági hálózatok működtetésében és 

továbbfejlesztésében, a már megvalósult jó gyakorlatok megosztásában, az ifjúsági munkás és 

lelkészképzési rendszer újragondolásában, valamint kéri a fiatalok bevonásának támogatását 

kortársaik megszólításába az általuk ismert eszközökkel (közösségi média, közösségi 

rendezvények). A Zsinati Ifjúsági Fórum tagjai vállalják, hogy elkötelezettségükkel, 

hitelességükkel, motivációjukkal és szolgálatra készségükkel ők maguk is a bizalom építőivé 

lesznek az egyházban, akik örömmel elvégzik a rájuk kiszabott feladatokat és az önként 

vállalt szolgálatokat is. Részt vesznek a református közösségi életben, bizalommal fordulnak a 

gyülekezetük felé, valamint motiválják lelkészeiket kreativitásukkal, odaszánt idejükkel, 

hitükkel, segítve a rájuk bízott alkalmak megvalósulásában. 

 

Mi, a Zsinati Ifjúsági Fórum résztvevői megfogalmazzuk a fiatal egyháztagok látását, 

javaslatait egyházunk ügyeivel kapcsolatban azzal a reménységgel, hogy ezzel Isten 

dicsőségére és a Magyarországi Református Egyház Zsinatának segítségére lehetünk.  

 

Budapest, Zsinati Ifjúsági Fórum 2015. április 18. 

 

 


