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A ZSINAT HATÁROZATA A 30 ÉVES REFORMÁTUS TELEFONLELKIGONDOZÓI SZOLGÁLATRÓL
ZS. - 374/2014.11.13.
A Zsinat Isten iránti hálával emlékezik meg a 30 éve működő Református Telefonlelkigondozói Szolgálatról, és
köszöni meg a szolgálatban résztvevő minden munkatárs áldozatos munkáját.
Budapest, 2014. november 13.

Dr. Huszár Pál s.k.

Dr. Bölcskei Gusztáv s.k.

főgondnok, a Zsinat világi elnöke

püspök, a zsinat lelkészi elnöke

A ZSINAT HATÁROZATA AZ EGYHÁZI JÖVŐKÉP BIZOTTSÁG JELENTÉSÉRŐL
ZS. - 375/2014.11.13.
1.
2.

3.
4.

5.

A zsinat a balatonszárszói tematikus zsinati ülés szellemében továbbra is elkötelezi magát a magyarországi Református egyház megújulása mellett.
A Zsinat az Egyházi Jövőkép Bizottság által a mandátuma értelmében (ZS. - 167/2011.11.18.) előterjesztett Párbeszédben a jövővel című dokumentumot, az egyház megújulásáról szóló vitaanyagként
elfogadja.
A zsinat a megújulás irányának és szempontjainak meghatározásában a gyülekezetek életét és az
egyház missziói küldetését tekinti elsődlegesnek.
A Zsinat az előterjesztést a következő Zsinat napirendjére ajánlja részletes vitára, döntéshozatalra. Ennek
előkészítése érdekében ad hoc bizottságot hoz létre, amelynek tagjai: dr. Gaál Sándor (TT), Veres Sándor
(DM), Pásztor Dániel (TI), Szakál Béla (DT). Az ad hoc bizottság szakértőket bevonhat a munkába.
A Zsinat megköszöni az Egyházi Jövőkép Bizottság munkáját, és megállapítja, hogy a testület a megbízásában foglaltakat teljesítette, ezért a bizottságot megszünteti.
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AZ EGyháZI JöVőKéP BIZoTTSáG álTAl KéSZíTETT ElőTERJESZTéS RöVID ISMERTETéSE
A célkitűzésről és az ahhoz vezető útról
Az ég és a föld elmúlik, de Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az egyház jövőjének kérdése
éppen ezért az, hogy Krisztusban van-e és marad-e. Minden jó döntésünk Isten ismeretéből és a Szentlélek
iránti engedelmességből fakad. A Magyarországi Református Egyház jövője szempontjából a legmeghatározóbb
teológiai felismerésnek a missio Dei-t tartjuk.1 Azt, hogy Isten lényének sajátja a küldetésben lét. Az Atya küldi
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A 20. században Barth hangsúlyozta ezt az eredetileg Augustinus által megfogalmazott felismerést. így lett ez
újra az egyház szolgálatának normájává.

