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ZilPONYTLATKOZATA
Mi, a Zsinati lfi{rsági FÓrum (ZSIF) résztvevóihálásak vagyunk, hogy a
M.agyarországi Református Egyházban 20l2-ben létrejohetett egy olyan,
Kriszfusban hívó református fiatalokat tomorító fiirum, amely évról évre
tárgyalhatjameg.
egyházunkatésa benne lévó ifi ságot érintókérdéseket
20l2.ben és 20l3-ban tartott tanácskozásainkon megfogalmaztuk, hogy
református karakteriink a|apját a hitvallásaink adják, ezért azok lefordítása a
fiatalok nyelvéreelengedhetetlenprioritást kell, hogy éIvezzena missziÓban.
Kimondfuk, hogy aZ egymástÓl eltéró biblikus kegyességi gyakorlatok
színesítik, S nem gyengítik egyhánlnkat. Javaslatokat tetttink aZ egyházzal
kapcsolatos elóítéleteklektizdésével,a hitelességgel,a tabukkal, aZ etikai
kérdésekreadott vá|aszokkal kapcsolatban. Végtil megfogalmaztuk, hogy
hitelességtinkbiztosítékacsak az é|okozosséglehet. Koszonetiinket fejezzuk ki,
amiért a ZSIF munkáját annak kezdete óta élénkfigyelemmel kíséria Zsinat
kozossége- hálásak vagyunk a párbeszédlehetóségéért.

.

20l4-ben az E,gyházi Jovókép Bizottság munkájához fogalmaztunk meg
ajánlásokat aZ ifirisági missziÓ Szemszogéból.2015-ben forumunk a bizalom
témakorévelfoglalk ozott, és abban kértuk az egyház vezetéséneksegítségét'
hogy nagyobb felelósségetvállalhassunk egyházunkéleténekminden szintjén.
Koszonjtik azakat a programokat, lehetöségeket grilekezeti, egyházmegyei,
egyházkertilet'ésországos szinten, aho1 ez megvalÓsulhatott.

20|6.ban mi fordulunk bizalontmal a Zsinat felé, megosztva azokat a
kérdéseket, amelyekben eligazitásra, egyuttgondolkodásra, tanításra van

nektinkéskortársainkrrak.
szukségíink
tudjuk társainknak vonzó.vá tenni kozosségeinket, ahová tart.ozllnk?Hogyan
...tudnánk tudatosan, felkésztilten forcr.tlni a társadalom felé? Hol vannak
refr'rmátus identitásunk natáral? Mit tucl mondani a refornráttts egyház napi
élettinkmegéltvalÓság ára? Valljuk, hogy református identitásunk alapja Isten
Igéjeésmeglévóhitvallásaink, amelyek egészéletí'inkre
nézveirányt mutatnak.
Kérjtik a Zsinat segítségét
abban, hogy megsztilessenekmai hitvallásaink,
legyenek válaszaink napjaink társadalmi váItozásaira és a rninket éro lelki
kihívásokra, valamint legyenek olyan hitvallÓ cselekedetei egyhárunknak,
amelyel<hez kapcsolÓdhatunk! Mindezekben kiemelkedó szereptik van a
fiatalokkal

foglalkozó

1elkipásztoroknak,

ő

rendszerszerií

egyti ttmííko désii kn ek az egyház tobbi szo|gálÓj áv al .
Mi, a Zsinati I{risági FÓrum résztvevói megfoga|maznlk a fiatal
egybáztagok |átását, javaslatait egyházunk életével kapcsolatban, azzal a
reménységgel,hogy ezzel Isten dicsóségéreés a Magyarországi Református

E,gyházZsirntánaksegítségére
lehettink.
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