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Ez a füzet hitből született, sajátos 
válaszként mindazokra a kihí-
vásokra, amikkel ma egyhá-
zunknak szembe kell néznie. Az 
a hagyomány, ami múltunkban 
– különösképpen a XVI. század-
ban – gyökerezik, nem könnyen 
illeszkedik a XXI. század kultú-
rájába. Magyarország is drámai 
változásokon megy keresztül, 
falvak szűnnek meg, alakulnak 
át, és az az infrastruktúra, épített 
örökség, amely évszázadokon át 
alkalmas eszköze volt az evan-
gélium szolgálatának, ma sok 
esetben a gátja annak. Ezek a 
folyamatok – a kulturális, a de-
mográfiai és a gazdasági válto-
zások – az egyháztagság fogyását 
vetítik elénk, ami döntő módon 
visszahat egyházunk életére.

Ebben a helyzetben az MRE 
Zsinata a 2011. szeptember 28-án 
Balatonszárszón megtartott te-
matikus, az egyházat érő kihí-
vások és a feltáruló lehetőségek 
megvitatására összehívott ülését 
követően úgy döntött, bizottságot 
hív életre azzal a céllal, hogy fo-
galmazzon meg egy megvalósít-
ható jövőképet a Magyarországi 
Református Egyháznak. 

Mi – ennek a bizottságnak 
a tagjai –, akik református test-
véreinktől felkérést kaptunk erre 
a feladatra és Isten előtt állva, 
belülről is igent tudtunk monda-
ni rá, nekiláttunk ennek a szép 
és roskasztó munkának. Kiindu-
lási pontként megfogalmaztuk, 
mit hiszünk az egyházról. Ez a 
teológiai látás lényegében adott 
számunkra a Biblia és a hitvallá-
saink alapján. De mi következik 
mindebből ránk nézve mostani 
helyzetben? Hogyan ad ez választ 
a fenntarthatatlan épületek sor-
sára és a gyülekezetek segélykiál-
tására, a felnövekvő nemzedékek 
közömbösségére vagy egyház-
ellenességére, vagy épp annak a 
jelenségnek a következményeire, 
hogy Európa képtelen felvállalni 
saját keresztyén gyökereit 
és értékeit? 

BEVEZETéS aZ EGyHáZI JÖVőKéP 
BIZoTTSáG
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A bizottság ebben a helyzetben 
nem tartja önmagában elegendő-
nek, hogy szakértők bevonásával, 
egy mélyreható elemzés alapján 
fogalmazzon meg jövőképet 
a Zsinatnak. Küldetésünket ezen 
túlmenően abban látjuk, hogy az 
egyház egészét hívjuk saját jövő-
képének megfogalmazására – a 
Zsinat által is elfogadott teológiai 
meggyőződésünk alapján.

Nem tekintjük magunkat sem 
gyógyítóknak, sem válságme-
nedzsereknek. De a keresztyén 
ember prófétai tisztét vállaljuk, 
amikor egyházunk gyülekeze-
teit és intézményeit Isten előtti 
megállásra hívjuk, számadásra 
arról, hogy kik vagyunk, mi a 
küldetésünk, miből kell éppen 
ezért megtérnünk és mire kell 
önmagunkat odaszánnunk.

Nem kívánunk senkire – ön-
magunkat is beleértve – újabb 
adminisztrációs terheket róni. 
Ez ugyanis önmagában nem hoz 
megújulást egyházunk életében, 
a legjobb esetben is csak szolgálja 
azt. Viszont azt elkerülhetetlen-
nek tartjuk, hogy az egyház a 
maga jövőjéről párbeszéd formá-
jában fogalmazza meg látását. 
Ezért is adtuk az Érintés címet 
ennek a füzetnek. Valódi kö-
zösség nincs érintés, egymásra 
hatás nélkül. De a káoszból rend 
és a semmiből élet sem szüle-

tik másképp, mint a Szentlélek 
Úristen érintése által. A magunk 
eszközeivel ezért azt szeretnénk 
munkálni, hogy közös útkeresé-
sünkben az egyház Ige és Lélek 
általi meghatározottsága legyen 
az elsődleges szempont, minden 
más – kulturális, szociológiai 
és gazdasági szempont – pedig 
ennek a függvénye. Az egyház 
létének sem alapja, sem jövője 
nincs Jézus Krisztuson kívül. Ez 
meglátásunk szerint azt jelenti, 
hogy az egyháznak saját prob-
lémáiban és kríziseiben első 
renden nem a körülményekkel 
kell tanácskoznia, hanem Urá-
val, Jézus Krisztussal, aki Igéje 
és Szentlelke által életre hívta, 
szolgálatra küldte (misszió) és 
vezeti egyházát. 
 
Párbeszéd alatt tehát nem egy 
előre elkészített anyag vélemé-
nyezését értjük, hanem az ebben 
a füzetben bemutatott út közös 
bejárását. Ennek során minden 
gyülekezet megfogalmazza, ho-
gyan látja saját küldetését, illetve 
mennyiben segíti vagy hátráltat-
ja az egyház jelenlegi szervezete 
és működése ennek betöltésében. 
A gyülekezetek válaszai, az egy-
házi intézmények ezzel összefüg-
gésben megfogalmazott jövőképe 
és a folyamatban lévő egyház-
szociológiai felmérés szolgálnak 
azon elemzés alapjául, amiből a 
Zsinat novemberi ülésére elké-
szül az egyház jövőjére vonatkozó 
cselekvési terv.

a PárBESZéd úTJa
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JÖVőKéP éS TEolÓGIaI mEGGyőZődéS

„Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy meg-
jelent Isten üdvözítő akarata Krisztusban. Az egyház 
tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az egyház 
közössége arra hivatott, hogy Isten országának jele, 
előíze és munkálója legyen a világban azáltal, hogy 
gyülekezeteinek, egyháztagjainak tanúságtétele ál-
tal Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak szóban 
és tettben. Az egyházszervezet, a gyülekezetek 
közösségének keretet adó struktúra eszköze és hor-
dozója kell legyen az evangéliumról szóló tanúságtétel-
nek, amely értéket, identitást és közösséget teremt.” 
(Részlet az EJB Zsinati előterjesztésből)

Válaszok, 
jelentések beküldése: 

július 31-ig.

Gyülekezeti
párbeszéd

Intézményi 
koncepciók, 
szakértői 
vélemények

Egyházszociológiai 
felmérés

Cselekvési terv 
a novemberi ülésre

EGyHáZI JÖVőKéP 
BIZoTTSáG

mrE ZSInaT
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 A gyülekezetek evangéliumi 
küldetéstudatának megerő-
sítésében.

 A gyülekezetek visszajel-
zései alapján az egyház 
gazdálkodásának, szerveze-
ti felépítésének és működé-
sének újragondolásában. 

Egy cég, egy vállalkozás, egy 
intézmény, ha a jövőjét tervezi, 
megteheti, hogy megfogalmazza 
a számára fontos alapértékeket, 
majd ezekhez folyamatokat, 
feladatokat rendel, hogy az adott 
időpontra céljait megvalósítsa. 
Az egyház útja ettől lényegileg 
különbözik. Ha az egyház elbi-
zonytalanodik küldetésében, ha 
jelenléte súlytalanná válik, ha 
csak gépiesen végzi szolgálatát, 
ha már az álmait is az anyagiak 
irányítják és a szeretet helyett 
a hatalmi versengés jellemzi, 
 akkor nem a jövőképét kell meg-
fogalmaznia, hanem a Szentlé-
lek után kiáltania. Mert Ő az, aki 
összegyűjt és eggyé tesz minket, 
mert Ő a mi pártfogónk, mert 
Ő az, aki a világ előtt leleplezi, 
hogy mi a bűn, az igazság és az 
ítélet (Jn 16,8). Az egyház, ha va-
lóban hiszi, hogy jövője Jézus 
Krisztus kezében van, min-
denekelőtt bűnbánatot tart és 
könyörög a Lélek megújító és 

1.

2.

Abban, hogy a párbeszéd útját 
választottuk, nem praktikus és 
nem demokratikus szempontok 
vezettek minket, hanem az 
a meggyőződés, hogy valóban 
„gyülekezeteiben él az egyház”. 
Az országos párbeszéd által 
szeretnénk minden gyülekeze-
tet megerősíteni abban, hogy az 
evangélium üzenetének meg-
értése és továbbadása, a valódi 
szeretetközösség, a másokért 
hozott áldozat, az igazságért 
való szenvedés és a szolidaritás 
olyan értékek, amik csak álta-
luk jelenhetnek meg a magyar 
társadalomban, s amikre bátran 
építhetjük jövőnket. Az egyház 
a maga intézményi hálózatával, 
szervezeti felépítésével, közös 
gazdálkodásával nem tehet job-
bat, minthogy ebben megerősíti 
és szolgálja a helyi gyülekezete-
ket, közösségeket. 
Az ehhez vezető úton fontos lépés, 
hogy az egyes gyülekezetek ko-
molyan veszik és megfogalmaz-
zák Jézustól kapott küldetésüket, 
másrészt pedig az egyház közös-
ségében meghallgatjuk és segít-
jük egymást megfogalmazott 
küldetésünk betöltésében. 
Az országos párbeszéd által azt 
szeretnénk munkálni, hogy 
egyházunk gyülekezettudatos 
egyház legyen, gyülekezeteink 
pedig egyháztudatos gyülekeze-
tek. Ebből adódóan a párbeszéd 
haszna két szinten bontakozik ki:

aZ ImádSáG úTJa 
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megszentelő munkájáért. Valódi 
változást a párbeszéd sem fog 
hozni önmagában, hacsak nem 
előzi meg és kíséri mindvégig 
az egyháztagok és gyülekeze-
tek imádsága. Ezért arra hívjuk 
most egyházunk egészét, álljunk 
együtt mennyei Atyánk elé, hogy 
általa lássuk önmagunkat, a 
ránk nehezedő terheket, és azt a 
jövőt, amit Ő készített el nekünk. 
Ehhez a párbeszédet kísérő 
honlapon található részletes 
útmutatás.

Az a meggyőződés vezet tehát 
minket, hogy a helyi gyüleke-
zetnek sokkal nagyobb mind a 
lehetősége, mind a felelőssége, 
mintsem hogy az egyház jövő-
jével kapcsolatban csupán egy 
kérdőív kitöltésével információ-
forrásként, adatközlőként szá-
mítsunk rájuk. Az egyházszocio-
lógiai felmérés is fontos része lesz 
a folyamatnak. De nem intéz-
hetjük el a kérdést ennyivel. Épp 
ellenkezőleg, a gyülekezeteket az 
egyház megújulásának szín-
tereiként és munkálóiként kell 
látnunk. A párbeszéd célja, hogy 
Isten Szentlelkében bízva felhívja 
az egész egyház figyelmét erre, 
segítse ebben a gyülekezeteket, 
ezt imádságban elkérje és kísérje.

A párbeszéd folyamata Isten 
missziójának hármas megha-
tározottságát követi, amiben az 
evangélium, az egyház és a világ 
találkozik. Ebben a találkozásban 
a gyülekezetnek van kitüntetett 
szerepe, mert Isten kijelentése és 
a helyi társadalom kettős meg-
határozottságában él, és éppen 
ezáltal arra hivatott, hogy az 
evangéliumot ott, helyben 
„testesítse meg”. 

A párbeszédben való részvétel 
a gyülekezet számára három 
találkozást jelent. Mintha most 
költöztünk volna az adott tele-
pülésre, az első találkozás alkal-
mával meghallgatjuk a települé-
sen élőket az életükről, és arról, 
ahogy a gyülekezetet látják.  
A második találkozás során arra 
figyelünk, hogy a hallottakról 
mit mond Isten Igéje. A harma-
dik találkozáskor arra keressük 
a választ, hogy mindennek fé-
nyében mi a gyülekezet küldeté-
se itt és most.  

Először hirdessük meg a talál-
kozássorozatot a gyülekezetben. 
A párbeszéd annál hatékonyabb 
lesz, minél szélesebb rétegét 
vonjuk be a gyülekezetnek a 
folyamatba. Nagyon fontos, hogy 
olyanok jelentkezését fogadjuk 
el, akik mindhárom alkalmon 

Három találkozás

Praktikus javaslatok
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tudják vállalni a részvételt, mert 
ez elengedhetetlen a folytonos-
sághoz. Alapvetően arra gondol-
tunk, hogy – beillesztve meglévő 
programjukba – a gyülekezetek 
három alkalommal hívják egybe 
a résztvevőket heti, kétheti vagy 
havi rendszerességgel. A nagyobb 
gyülekezetekben lehetőség van 
arra, hogy meglévő csoportok 
akár párhuzamosan járják be a 
javasolt utat. Ebben az esetben 
szintén kérjük, hogy egységes le-
gyen az összegzés. Kisebb gyüle-
kezetek lelkészkörönként, kistér-
ségenként is összefoghatnak, és 
akár egy csendesnap keretében is 
megvalósíthatják a három talál-
kozást. Ehhez részletes segítség 
a párbeszédet kísérő honlapon 
található. 

Kérjük a gyülekezeteket, hogy a 
három találkozás eredményéről 
2013. július 31-ig az EJB útmutatá-
sa alapján, a kérdéssort használva 
rövid írásos összegzést készítse-
nek. Ekkorra az egyház országos 
munkaágai és intézményei is el-
készítik saját javaslataikat, illetve 
rendelkezésre állnak az egyház-
szociológiai kutatás első eredmé-
nyei. Mindezek alapján a Zsinat 
november végi ülésére készítjük 
el azt a „cselekvési tervet”, amely-
ben az egyházunk megújulását 
szolgáló alapvető változtatásokra 
teszünk javaslatot. 

Határidő: 2013. július 31.

KérdőíveK 

1. téma:

2. téma:

3. téma:

1. téma

2. téma

3. téma BI
BL

IA
A második 
találkozás
Küldetésünk 
területeinek és 
szerepünknek 
átgondolása
a Biblia fényében.

A harmadik
találkozás
a gyülekezet 
jövőképének 
megfogalmazása 
a közösség külde-
tésének minden 
egyes területére 
nézve. Ezek egye-
sítése egy közös 
kérdőíven. Ennek 
alapján az egyház-
tudatos gyülekezet 
kérdőív kitöltése.

 1. téma 2. téma 3. téma

egyháztudatos gyüleKezet 

Kitekintés 
kérdéssor

Az elso találkozás
élménymegosztás 
és küldetésünk 
körvonalazása.

 ̀̀
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„Elmenvén” (Máté 28:19)

„Gyülekezetünkben néhány éve bibliaiskolát indítottunk heti egy alka-
lommal. Mindenki felé nyitottak voltunk, akinek valamiért kimaradt az 
életéből a hittan, nincs megkeresztelve, más vallású, vagy egyszerűen 
szeretne többet tudni a Bibliáról. Különböző nemű, korú, műveltségű, 
családi állapotú emberek jöttek össze. Nem voltunk sokan, de lassan ki-
alakult egy kis mag, akikkel négy év alatt végigvettük a Szentírást. Közben 
persze előjöttek a hétköznapi, ma is égető kérdések. Mindig elmondhattuk, 
ki hogy van, mik a problémái. Egy elvált és egy válófélben lévő középkorú 
hölgy is rendszeresen látogatta az alkalmakat. Beszélgettünk házasságról, 
gyerekekről, megbocsátásról az Ige alapján. Nagy lelki átalakulásokon 
ment keresztül először az egyik, majd a másik is. Egy alkalommal eljött a 
válófélben lévő házaspár férfi tagja is, és ott ragadt. Majd elhívta barátját 
is, aki a másik nő elvált férje volt. A befogadó, nyitott, őszinte közösségi 
légkörben szemünk láttára kezdtek meggyógyulni a kapcsolatok. Nagy 
ajándék látni a két házaspárt újra együtt! Hála legyen érte
Isten közösségben gyógyító szeretetének!”

A találkozás célja, hogy szembenézzünk azzal a társadalmi valóság-
gal, ahova Isten bennünket, mint gyülekezetet helyezett: Mi határozza 
meg és foglalkoztatja a településünkön élőket? Mik a gondjaik, álmaik, 
félelmeik és vágyaik? Azzal is szembesülnünk kell, hogy mindebben 
minket mint gyülekezetet hogyan látnak: Milyen történeteket me-
sélnek rólunk? Hol számítanak ránk a település életében? Hol látják 
a helyünket? Mit tudnak rólunk? Mindezek fényében hogyan érezzük 
magunkat és miben látjuk a gyülekezet küldetését? 

aZ ElSő TalálKoZáS 

a világ

akik kívülről jöttek…

Cél

1
Kö

rn
ye

ze
tü
nk

 f
el
té
rk
ép

ez
és
e 



011

a világ

A csoporttagok feladata az első találkozás előtt, hogy minél több ember 
véleményét kérjék ki a környezetükből a mellékelt kérdéssor segítsé-
gével. A kérdéssor abban is segíthet, hogy a gyülekezeti tagok azokat is 
megszólítsák, akik egyáltalán nem kötődnek a gyülekezethez. A meg-
szólítottak között a szomszédok éppúgy szerepelhetnek, mint a telepü-
lés, városrész életében meghatározó szerepet játszó személyek. 

Köszöntés
Például az ígéret földjét szemügyre vevő kémek képével, ami érzékelteti 
a találkozás különleges jelentőségét, szokásos egyházi összejövetele-
inkhez képest egyedi formáját.

Imádság és ének
Az imádság és ének szabadon választható.

Beszámoló
Fontos, hogy a megbeszélés a tagok élményeinek megosztásával kez-
dődjön. Ez nemcsak azt jelenti, hogy beszámolnak azokról a beszélgeté-
seikről, amiket írásban nem rögzítettek, hanem hogy azt is megosztják 
egymással, ahogy magukat mindeközben érezték. Érdemes valakit 
előre felkérni, hogy mindezt jegyzetelje. Ezek után következik a beér-
kezett írásos válaszok összesített értékelése annak felelőse által. Ezek 
alapján két kérdéskörbe rendezve egy-egy listát kell készíteni az alábbi 
felosztásban:

A feladat az, hogy a találkozás végére megnevez-
zünk két-három olyan területet, kérdéskört a 
település életében, amit Isten valamilyen módon 
küldetésként fontossá tett nekünk és a szívünkre 
helyezett. 

Előkészítés

a találkozás menete

Nagyobb 
csomagolópapír 
használatát 
javasoljuk.

A kérdéssorra 
érkezett írásos 
válaszokat egy 
önkéntes csoporttag 
a találkozás előtt 
összesíti és értékeli 
– őt erre előzetesen 
fel kell kérnünk.
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 A) lap: A településről – témák, problémák, várakozások
 B) lap: A gyülekezetről a kívülállók szemével – történetek, 
  elvárások

Beszélgetés a gyülekezetről
Mindezek után osszuk meg élményeinket egymással a gyülekezetünk-
kel kapcsolatban. 

■ Milyen meghatározó történeted 
 van a gyülekezettel kapcsolatban?
■ Hogyan határoznád meg a gyülekezet küldetését?
■ Mi történne a településsel, ha nem lenne református gyülekezet?

Ezt követően vitassuk meg, hogy a kívülállóktól érkezett visszajelzése-
ket figyelembe véve hogyan látjuk a gyülekezetünket és annak külde-
tését. A gyülekezetről folytatott beszélgetések eredményét egy harma-
dik lapon összegezzük.

 C) lap: A gyülekezetről saját szemünkkel – saját történeteink, 
az előttünk álló missziói kihívások, küldetésünk

A beszélgetés azzal ér véget, hogy a résztvevők megválaszolják a záró 
kérdést. Ha a C) lapra nagyon sok gondolat került fel, akkor az összeg-
zést segíti, ha először az összetartozókat témánként egy-egy tömör 
mondatban összefoglaljuk. Ezeknek fontossági sorrendjét pedig úgy 
dönthetjük el, hogy a csoport minden tagja megjelöli a számára legfon-
tosabb három mondatot. A legtöbb „szavazatot” kapott témákat visszük 
tovább. Ezeket érdemes mindenkinek lejegyeznie, hogy imádságban 
hordozhassa és elgondolkozzon ide kapcsolódó bibliai történetekről és 
üzenetekről. A második találkozás ugyanis arra épül, hogy ezeket a 
bibliai gondolatokat osztják meg egymással a csoporttagok. 

Melyik az a néhány terület, kérdéskör (maximum három) a tele-
pülés életében, amit Isten valamilyen módon küldetésként fontossá 
tett nekünk és szívünkre helyezett?

Záróimádság, ének és áldás az út további részére.

Összefoglalás – az eredmény

Az első találkozás – a világ

A három kérdéskör 
kapcsán felmerülő 

gondolatokat 
célszerű három 

külön lapra 
(csomagolópapírra) 

összegezni. 

Záró 
kérdés

A következő kérdé-
seket igyekezzünk 
közösen megvála-

szolni.
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Kérdezzék meg a környezetükben élőket, hogyan 
látják a település életét és a gyülekezet szerepét! 
Gyűjtsenek történeteket, véleményeket! Az alábbi 
kérdéssor abban is segíthet, hogy vadidegeneket 
is megszólítsanak.

A kérdésekkel természetesen ismerősöket ugyanúgy 
megszólíthatnak. A cél azonban az ismeretlenekkel való beszélgetés. 
Nem szükséges, hogy reprezentatív kutatást készítsünk, de 
törekedjünk arra, hogy minél többféle embert szólítsunk meg, 
hogy átfogó képünk és valós benyomásunk legyen arról és ami kö-
rülvesz minket. Érdemes megkérdezni olyanokat is, akik foglalkozá-
suknál fogva nagyobb rálátással bírnak a település életére (rendőr, 
polgármester, orvos, tanító stb.)

A hátoldalon lévő, 
Az első találkozás 
című fejezethez 
kapcsolódó kérdő
ívet fénymásolja 
a szükséges 
mennyiségben.

Kitekintés
KérdéSSor

It
t t

ép
je

 le
!
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 Mióta lakik itt? 

 Mik a tervei: 

 a)  hosszú távon marad  b)  csak átmenetileg jött ide

 Hogy érzi magát itt a településen? 

 a)  nagyon szeret itt lakni  b)  átmenetileg megfelel

 c)  nem szeret itt lakni

 Hogyan jellemezné a lakókörnyezetét?

 Leginkább milyen területen lenne szükség változásra?

 Milyen kérdések foglalkoztatják leginkább? 
 (párkapcsolat, gyermeknevelés, munkahely stb.)

	 Hallott	már	korábban	a	református	gyülekezetről?	Ha	igen,	
hol?	Milyen	történeteket	hallott	és	mi	jut	először	eszébe	róla?	

	 Mit	várna	a	gyülekezettől?	Miben	számítana	a	gyülekezet	
 munkájára?

	 Mi	lenne	az	az	alkalom,	amire	eljönne	a	templomba?	
	 Lenne	olyan	dolog,	amiért	átlépné	a	templom	küszöbét?

KérdéSSor a TElEPüléSEn élőKKEl FolyTaToTT 
BESZélGETéSHEZ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Érintés

Karikázza be 
a megfelelő választ!

Sorsdöntő párbeszéd 
a megújulásért

9.
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a máSodIK TalálKoZáS 

az evangélium

EJB-sztori

„Volt egy pont a bizottság munkájában, amikor rátaláltunk a saját 
utunkra. Túl voltunk már az egyház statisztikai mutatóinak témáján, túl 
a vallásosság alakulásának országos trendjén, túl az egyház gazdálkodá-
sának témáján – csupa fenyegető jövőkép. De az a munkaértekezlet más 
volt. „Most először nem féltünk a ránk bízott feladattól”, fogalmazta meg 
valaki. Mi történt? Csak annyi, hogy másképp kezdtük a gyűlésünket. 
Nem akartunk „túlesni” az elmaradhatatlan áhítaton, hogy aztán az ér-
demi munkával töltsük az időnket, hanem engedtük, hogy az Ige dolgoz-
zon rajtunk. Azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy milyen 
Bibliai igehelyek azok, amik sokat jelentenek a feladatunkkal kapcsolat-
ban, amiken keresztül Isten beszélget velünk a munkánkról. Így került 
elénk a vérfolyásos asszony története (Márk 5:25–34). 
Vele együtt láttuk, amint annyi megbeszélés, konferencia, istentisztelet és 
hittanóra ellenére elfolyik az élet az egyházunkból. Pedig ott van a tör-
ténelmi örökségünk, pedig még mindig vannak anyagi forrásaink, pedig 
ránk bízatott az élet Igéje – de az életek, a családok, az egyházi közösségek 
mégsem gyógyulnak meg… Mit lehet itt tenni?
Az asszony végül, miután „sok orvostól, sokat szenvedett”, miután összes 
vagyonát magára költötte, mindent egy lapra tett fel: Jézus érintése az, 
amitől meggyógyul! Lehetséges egyházunk minden bajára, jövőjére ilyen 
egyszerű választ adni? Lehetséges, hogy elbizonytalanodott református 
önértelmezésünkre, küldetésünkre Jézus érintése, belénk áradó élete és 
ereje a megoldás? Mi más, ha nem ez? – kérdeztük egymástól. 
Feltámadt bennünk a reménység, és már úgy láttuk az egyházat, mint 
az asszonyt, aki Jézus szavára eléborult és „elmondott neki mindent, 
igazán”. Aki Jézus szavára újra megtalálta az életét és a helyét az emberek 
között. Aki jellé lett kortársai számára, Isten dicsőségének jelévé. 
Aki igehirdetővé lett, mert élete tanúskodott Jézus erejéről.
Így dőlt el bennünk, hogy nekünk az egész egyházzal, valamennyi 
gyülekezettel együtt kell Jézus elé állnunk.”

„Leült az Úr lábához” (Lukács 10:39)

2
Bi
bl
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i 
re
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ó 

Az, hogy a fü-
zetnek, ami erről 
az útról szól, az 
Érintés címet adjuk, 
már nem is volt 
kérdés.
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A második találkozás – az evangélium

A találkozás célja, hogy az előző alkalommal a gyülekezet lehetséges 
küldetéseként megfogalmazott gondolatokat az Ige fényében értékeljük 
és lássuk. Milyen bibliai történetek, képek, gondolatok kapcsolódnak 
ehhez? Mit mond a Biblia az egyházról e probléma fényében? Hogyan 
találkozott már az egyház a története során ezzel a kérdéssel, és mi-
lyen válaszokat adott rá? 

Az előző találkozást összegző, lezáró lista alapján minden tag keres 
magának egy-egy bibliai történetet a gyülekezet lehetséges küldetésé-
ről, és azon otthoni csendességében elgondolkozik. A második találko-
zást megelőzően fontos, hogy a csoporttagok imádkozzanak a listán 
szereplő témákért. 

Ez az alkalom annyiban különbözik egy hagyományos bibliaórától, 
hogy nem a csoportvezető vagy a lelkész készül igemagyarázattal, 
hanem a kiválasztott bibliai történetre, igeszakaszra hallgat és reflek-
tál az egész csoport. Hisszük, hogy az Igének van ereje arra, hogy közös 
gondolkodásunkat önmagában is vezesse. 

Imádság, ének 
Mind az énekválasztásban, mind az imádságban szabad a csoport.

Visszatekintés
A csoport tagjai röviden osszák meg, milyen élmény volt nekik az 
első találkozás. Ha esetleg valami azóta tovább alakult bennük, be-
széljenek róla (abban az esetben, ha nem egy napon történik a három 
találkozás). Ennek lényege, hogy mindenki újra bevonódjon, személyes 
élménnyel legyen jelen.

A csoport vezetője olvassa fel az előző beszélgetés summáját. Rövid hoz-
zászólások, kiegészítések lehetségesek.

Cél

Előkészület 

a találkozás menete
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Bibliai történetek megosztása egymással
A csoport tagjai kötetlenül megosztják egymással azokat a listához 
kapcsolódó bibliai gondolatokat, amiket az előző találkozás után ki-
nek-kinek szívére helyezett Isten. 

Vezetett beszélgetés az Ige mellett
Az eddigiek alapján megfogalmazódott elképzeléseinket a gyülekezet 
küldetéséről most az ige fényében kell kritikusan megvizsgálnunk.  
A felmerült bibliai szakaszok közül válasszunk ki egyet, amelyik ebben 
vezérfonalként szolgálhat. Ha tanácstalan lenne, a csoport az EJB 
honlapján elérhető példákat is használhatja. Mintául szolgálhat az EJB 
vallomása is arról, ahogy a vérfolyásos asszony története formálta 
a munkáját. 

 ■ Hogyan látja Isten a küldetésünket? Mi a terve, 
  mit vár népétől ezzel kapcsolatban? 

 A kiválasztott igeszakaszt lassan, tagoltan olvassa fel egy cso-
porttag. A csoport tagjai csendben figyeljenek, és próbálják meg-
hallani, vajon melyik az a mondat, kifejezés, rész, ami fontossá 
válik nekik, megszólítja őket.

 A csoporttagok osszák meg egymással azt a mondatot, kifejezést, 
részt, ami megszólította őket. Mindenki szóljon hozzá, de egymás 
gondolataira még ne reagáljanak.

 Egy csoporttag olvassa el a legfontosabb feladatként megjelölt 
témát az előző találkozás lezárásaként megfogalmazott listáról.

 Egy másik csoporttag olvassa fel ismét az igeszakaszt lassan, 
tagoltan.

 A csoporttagok immár egymás gondolataira is reagálva az alábbi 
kérdések mentén vitassák meg, mit mond az igeszakasz a gyüle-
kezet küldetésével kapcsolatban.

1.

2.

3.

4.

5.

a bibliai szöveg feldolgozásának menete

Az alapvető 
kérdések, amikre 
a választ keressük:
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 ■ Miben hasonló ez a történet a mi történetünkhöz? 
  Milyen párhuzamok jönnek elénk? 
  Mi ezek jelentősége most számunkra?

 ■ Miben különbözik ez a történet a mi történetünktől? 
  Ezeknek mi a jelentősége most nekünk?

 ■ Hogyan világítja meg az adott bibliai szakasz a mi 
  helyzetünket, a mi tapasztalatunkat? Miben látjuk missziónk 

akadályait és lehetőségeit másképpen az Ige fényében?

 ■ Mit tudunk meg Istenről, az ő lényéről, munkálkodásáról 
ebben a szakaszban? Hogyan kapcsolódik ez helyzetünkhöz?

 ■ Mit látunk meg önmagunkról, mit mutat meg rólunk 
  a textus? Mire hív ez bennünket, ha komolyan vesszük 
  üzenetét?

A csoport néhány pontban, mondatban feljegyzést készít, hogy mit látott 
meg közösen az Ige világosságában. Fontos, hogy még ne szülessen 
küldetésnyilatkozat, cselekvési terv. Ehelyett engedjük, hogy Isten Lelke 
beszéljen velünk reményeinkről, tehetetlenségeinkről, büszkeségünkről, 
hűségünkről, eredményeinkről, gyümölcseinkről, álmainkról…

Közös imádsággal és áldással zárjuk az alkalmat

Ennek bevezetéséhez újra felolvashatjuk az első találkozó összefoglaló-
ját, majd az igeszakaszt.

A második találkozás – az evangélium

Összefoglalás – az eredmény 
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a HarmadIK TalálKoZáS 

az egyház

apátlan nemzedék

„Vesztek	erőt”	(ApCsel 1:8)

„A férfiak és az apák hiánya szemmel látható a mi gyülekezetünkben 
is. Mi, férfiak, csak feszengtünk kisebbségi sorsunkkal birkózva egészen 
addig, amíg a gyermekeiket egyedül nevelő anyák meg nem szólítottak 
bennünket: „Ti itt vagytok! Mi lenne, ha összegyűjtenétek a gyülekezetben 
az apa nélkül felnövő kiskamasz fiúkat, hogy legalább rajtatok keresztül 
legyen valamilyen férfiminta előttük?” Engedtünk az asszonyi unszolás-
nak és a fiúk ki nem mondott segélykiáltásának. Így találtunk egymásra 
férfiak és „férfikék”. Így találkoztunk újra gyermek önmagunkkal átélve, 
hogy felszakadnak és begyógyulnak régi sebek. Szembesültünk a szégyen-
nel és a haraggal, ami ott ég a fiak szemében, ha az apjukról van szó. De 
szembesültünk saját tehetetlenségünkkel is. Így lett különösen fontos-
sá, minősített alkalommá a találkozás a Mennyei Atyával, a Fiúval és a 
fiúság Lelkével. Azóta mindig várjuk a következő találkozást hol a hegy 
tetején, hol az erdő mélyén, hol a barlang sötétjében, hol gyalog, hol két 
keréken, hol pedig a számháború harci zajában. 
Mert aki vállalta, hogy megfogja a mi kezünket, arra tanít, hogy kerül, 
amibe kerül, de senkit nem hagyunk az út mellett egyedül!”

A találkozás célja, hogy – az első két alkalom eredményének fényében 
– a csoport megfogalmazza a gyülekezet küldetését az adott települé-
sen és az abból adódó gyakorlati következményeket. A feladat egyfajta 
stratégiai és akcióterv felállítása: célok megfogalmazása, illetve annak 
megválaszolása, hogy mire van szükség a gyülekezet küldetésének 
betöltéséhez, és mi az, amit a gyülekezet véghez is tud vinni. Fontos 
mozzanat ezt követően, hogy milyen módon támogatja vagy hátráltat-
ja a jelenlegi közegyházi struktúra ennek a küldetésnek a betöltését. 
Hogyan segíthetné jobban? 

3
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Imádság és ének
Az imádság és ének szabadon választható.

Irányított beszélgetés
A csoport tagjai az előző találkozás végén megfogalmazott feljegyzés 
segítségével – felidézve az eddigiek során megfogalmazott közös gon-
dolatokat – arról beszélgessenek, hogy mi a gyülekezet és az egyház 
küldetése. Az alábbi három kérdésre keressék közösen a választ:

■ Mi a gyülekezet sajátos küldetése itt és most?
■ Mi áll rendelkezése és mire lenne szükség ahhoz, hogy a gyüleke-

zet a küldetését betölthesse?
■ Miben könnyíthetné, segíthetné elő és támogathatná a (köz)egy-

ház a gyülekezetet küldetése betöltésében? Mi az egyház szerepe 
a gyülekezet életében? 

Különösen is fontos a beszélgetés során arra figyelni, hogy az az eddigi 
találkozásokra épüljön, annak meglátásait vigye tovább és azt vált-
sa gyakorlattá. Arra szintén nagyon kell ügyelni, hogy a beszélgetés 
mindvégig lényegre törő maradjon, hogy jusson idő mind a három 
dokumentum elkészítésére.

A válaszok, a Küldetésnyilatkozat megfogalmazása, a gyülekezeti jövő-
képdiagram kidolgozása és az Egyháztudatos gyülekezet kérdőív kitöl-
tése által történik. E három dokumentum az, amelyeket az EJB-nek 
továbbítani kell, s amelyek az országos cselekvési terv kidolgozásának 
alapjául szolgálnak. Ez utóbbi 2013 novemberében kerül a Zsinat elé.

Lezárás
Ezzel a találkozással a közösen megtett útnak a véghez értünk. 
A folytatás két irányban történik. A beküldött dokumentumok által 
a gyülekezet meglátásai szerepet játszanak az országos párbeszédben. 
A gyülekezet saját jövőképének megfogalmazása pedig kiindulópontja 
lehet a következő évi missziói munkatervnek. 

Záróimádság, éneklés, áldás

A harmadik találkozás – az egyház

a találkozás menete

Összefoglalás – az eredményEzt a találkozást 
lezárhatjuk az 

imádkozó tanítvá-
nyok képével, amint 

a felső szobában 
a Lélek kiáradását, 

az Úr cselekvését 
várják. Ez egyszerre 

a megérkezés 
és az elindulás, 

a tehetetlenség és 
a reménység, 

a várakozás és 
a készség képe.



Küldetésnyilatkozat

Gyülekezet neve:

Kapcsolattartó neve:

Kapcsolattartó elérhetősége:

Nyomtatott 
betűvel,	olvas-
hatóan kérjük 
kitölteni.

Néhány	egyszerű	
mondatban,	pár	
sorban fogalmaz-
zák	meg,	miben	
látják gyülekeze-
tük sajátos kül-
detését az adott 
körülmények 
között!

10/1

Gyülekezeti jövokép – kérdoív ̀̀  ̀̀
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Gyülekezeti jövőképdiagram

10/2

JElEn 5 éV múlVa

SZüKSéGES TEEndőK

Jó dolgok,
amiket
szeretnék
megőrizni

rossz dolgok,
amiket
szeretnék
elhagyni

legszebb 
reményeink 
a jövőt 
illetően

legnagyobb
félelmeink
a jövőt 
illetően

Egy nagy 
(csomagoló)	papír-

ra rajzolják le az 
ábrát,	és	közösen	
írják	be	az	egyes	
helyekre,	amit	

gyülekezetükről	
gondolnak. 

A	nyílra	mind
azokat a lépéseket 
írják,	amik	céljaik	
eléréséhez szüksé-
gesek. Az eredmé-

nyeket az aláb-
biakban kérjük 

összegezni.

Néhány	egyszerű	
mondatban,	

pár sorban fogal-
mazzák meg

gondolataikat!

	 Jó	dolgok,	amiket	szeretnénk	megőrizni:1.



	 Rossz	dolgok,	amiket	szeretnénk	elhagyni:

	 Legszebb	reményeink	a	jövőt	illetően:

	 Legnagyobb	félelmeink	a	jövőt	illetően:
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2.

3.

4.
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	 Szükséges	teendők:
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5.
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Az egyház egészével kapcsolatban kérjük, 
válaszoljanak a következő kérdésekre:

	 Miben	segíti	a	közegyház	a	gyülekezetük	küldetésének	
 betöltését? 

	 Miben	akadályozza	vagy	nehezíti,	hátráltatja?	

	 Hogyan	segíthetné	még	jobban?	

Egyháztudatos gyülekezeti kérdoív ̀̀

A	következő	
oldalon	lévő	
felsorolás 
segíthet	véle-
ményük kiala-
kításában.

1.

2.

3.
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Istentisztelet és liturgia, igehirdetés, közösségi alkalmak, evange-
lizáció, egyháztagság, tanítványság, hitre nevelés, ifjúsági munka, 
presbiterképzés, lelkészképzés, szeretetszolgálat, missziói szemlélet, 
cigánymisszió, gyülekezetfenntartás, épületek fenntartása, pénzügyi 
szempontok, szolidaritás, sáfárság, lelkészi fizetések.

Paritás elve (lelkész és nem lelkész az egyházkormányzásban), paróki-
ális rendszer, püspöki tiszt, egyházkerületek, Zsinat, adminisztráció, 
adatszolgáltatás, egyházfegyelem, egyházfinanszírozás.

Egyházi intézmények, társadalmi missziók, kommunikáció.

A táblázat első oszlopába írják be fontossági sorrendben azokat 
a témákat, amikben a legfontosabb lenne a változtatás. 
Maximum ötöt és csak azokat írják be, amihez megjegyzéseket 
is kívánnak fűzni. A második oszlopba írják be, mit látnak 
problémának. A harmadik oszlopba azt írják be, hogy kinek
kellene változtatni. A negyedik oszlopba pedig arról írjanak, 
hogy mit változtatnának. 

 Kérjük, töltsék ki a táblázatot 
 a következő rend szerint:

    Problémák Kik változtassanak? Mit változtassanak?Témák

Olvassák el 
az itt található 

felsorolást és 
írjanak	hozzá	

további	témákat,	
amiket fontos-
nak látnak az 

egyház	jövőjének	
szempontjából!

4.



A tAlálKozáSoKon réSzt VeVő cSoport öSSzetétele (fő):

Kor szerint: 

14 év alatt            15–30 év             30–65 év            65 év felett 

Nemek szerint:

 nő            férfi

Tisztség szerint:

 lelkész            presbiter            gyülekezeti tag

	 A	településen	működike	református	intézmény?

 a)  Iskola b)  Szeretetotthon c)  Egyéb d)  nincs

	 Mennyiben	segíti	elő	az	adott	intézmény		a	gyülekezet	
 küldetését/misszióját?
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Karikázzák 
be	a	megfelelő	
választ!

Ha van 
református 
intézmény 
a településen:

1.

2.

A csoport összetétele

Intézményekre vonatkozó kérdések
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	 Mivel	akadályozza	vagy	nehezíti	meg	az	adott	intézmény	
 a gyülekezet küldetését/misszióját?

	 Mi	kellene	ahhoz,	hogy	az	intézmény	szerves(ebb)en	
 kapcsolódjon a gyülekezet küldetéséhez?

 Értékelje a gyülekezet és az intézmény(ek) 
	 együttműködését	ötös	skálán	

1  2  3  4  5

3.

4.

5.Karikázzák 
be	a	megfelelő	

számot! (1: rossz 
– 5: kiváló)
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	 Vane,	vannake	olyan	református	intézmények,	
	 melyek	nem	a	településükön	található/k,	de	
 kapcsolatot tartanak egymással?

 a)  Iskola b)  Szeretetotthon c)  Egyéb d)  nincs  

	 Mennyiben	segíti	elő	az	adott	intézmény	a	gyülekezet	
 küldetését/misszióját?

	 Mivel	akadályozza	vagy	nehezíti	meg	az	adott	intézmény	
 a gyülekezet küldetését/misszióját?

6.

7.

8.

Karikázzák 
be	a	megfelelő	
választ!

Ha van ilyen jel-
legű	kapcsolatuk,	
akkor:

It
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	 	Mi	kellene	ahhoz,	hogy	az	intézmény	szerves(ebb)en	
 kapcsolódjon a gyülekezet küldetéséhez?

 Értékelje a gyülekezet és az intézmény(ek) 
	 együttműködését	ötös	skálán	

1  2  3  4  5

Karikázzák 
be	a	megfelelő	

számot! (1: rossz – 
5: kiváló)

9.

10.



A gyülekezetektől a harmadik találkozó eredményeként 
megfogalmazott Küldetésnyilatkozat, a Gyülekezeti jövőképdiagram 
és az Egyháztudatos gyülekezet kérdőív kitöltött példányainak 
beküldését kérjük.
A kérdőívet kitölthetik elektronikus formában a reformatus.hu 
honlapon, illetve postai úton is visszaküldhetik.
A beküldés határideje 2013. július 31.

Az EJB tagjaiként vállaljuk, hogy egyházmegyei találkozókon személye-
sen is biztosítjuk a párbeszéd lehetőségét. Személyes részvételünkkel, 
támogató jelenlétünkkel is segíteni akarjuk azt a folyamatot, amiben 
a megújulás lehetőségét látjuk.
Tudatában vagyunk, hogy az EJB összefogásával zajló átfogó folyamat 
részleteinek, állomásainak, valamint gondolataink és törekvéseink 
bemutatása meghaladja ezen kiadvány kereteit. Ezért létrehoztunk 
egy honlapot, ahol további információk is elérhetők. A honlapon egyben 
további ötleteket és tippeket adunk a gyülekezeti találkozások szerve-
zéséhez. Nem utolsósorban pedig lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
a gyülekezetek rövid bejegyzések formájában megosszák tapasztalatai-
kat, kérdéseiket egymással.

Kérdéseiket, javaslataikat az EJB titkára 
örömmel fogadja az alábbi elérhetőségeken:

Egyházi Jövőkép Bizottság
Ódor Balázs titkár

Válasz beküldése

Kapcsolat és segítség

1440 Budapest 70 Pf. 5
ejb@reformatus.hu
www.ejb.reformatus.hu

Ha elektronikus 
formában küldik 
be	a	kérdőívet,	
az a feldolgozás 
során	jelentős	
könnyebbséget 
jelent.



„Mit hiszel az egyetemes keresztyén 
Anyaszentegyházról? Hiszem, hogy 
Isten fia a világ kezdetétől fogva annak 
végéig az egész emberi nemzetségből
Szentlelke és igéje által az igaz hit 
egyességében magának egy kiválasztott 
gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza 
és megőrzi. és hiszem, hogy annak én is 
élő tagja vagyok és örökké az is maradok.”

  Heidelbergi Káté 54. kérdése

„Missziói találkozás akkor jön létre, 
amikor az egyház az evangélium átfogó 
követeléseit alternatív életformaként 
testesíti meg abban a kultúrában, ahová 
Isten helyezte. ezáltal az adott kultúra 
alapvető feltevéseit éri kihívás.”

Michael Goheen


