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1. EGYHÁZUNK
ADOTTSÁGOK ÉS ÁTRENDEZŐDÉSEK



adottságok
Az Egyház az első 
igazi globális emberi 
közösség, eleve 

• nemzet- és kultúrközi 

• lelkiségileg sokszínű 

• csak ellenkultúraként 
életképes
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átrendeződések
• egységmozgalmak  

• gyors növekedés 
Ázsiában, Afrikában 

• migrációs növekedés 
és missziói turizmus 

• amerikanizálódás: 
kortárs szabadegyhá-
zi kultúra / lelkiség
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2. SZÉGYENÜNK
JÓLÉTI ÉS PIACI KERESZTÉNYSÉG  



jóléti-kereszténység
Fogyasztói szemlélet: 

• Isten megoldja; cso-
dásan; baráti alapon 

• jót tervez (biztosító); 
áldás/vezetés = siker 

• prosperitás-teológia; 
megacsörcs biznisz
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marketing de csörcs
Piaci szemlélet: 

• az evangéliumot is  
el kell adni 

• az egyház: ahol min-
denki jól érzi magát 

• növekedés / népsze-
rűség = hatékonyság
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pedig meg van írva
• evilágban, de…  

• szent élet, a Lélek 
gyümölcse… 

• újjáteremtve jótettre, 
szolgálatra…  

• só és világosság… 

• bármi történhet, de… 

• áldozat, üldöztetés…



3. KÍSÉRTÉSÜNK
BEHÁLÓZOTT JELEN , VIRTUÁLIS JÖVŐ ?



expecto patronum
Az inernet patrónusa: 

• Sevillai Szt. Izidor  
(7. sz.) az ókor utolsó 
tudósa 

• 2000.01.01. O.S.I.S. 
lovagrend a keresz-
tény lovagi erénye-
kért



hálóba akadva
Nyilvánvaló kísértések, 
veszélyek: 

• kütyüfüggés, inger-
függés (FB, pornó) 

• szörcsögni tudni 
kell(ene) 

• közösség-pótlék
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hálóba akadva
Nem nyilvánvaló 
kísértések, veszélyek: 
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• felületesség, igény-
telenség (like) 

• tejológiai hüjeségek 
korlátlan (t)erjedése
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virtuális jövő?



virtuális jövő?

churchoffools.com



4. REMÉNYSÉGÜNK
KEZDET ÉS VÉG , MÚLT ÉS JÖVŐ JELENE 



kezdet és vég



megszakított (ünnepi) idő



elszigetelt idő



a szent jelen(lét)



metanarratíva
• több évezredes 

szöveg 

• átfogó történet 

• hagyomány 

A múlt és a jövő 
jelenné válik:  
az Ige él és hat



életprogram
• időigényes ember-

formálás 

• tanulás: érték, dön-
tés, jellem, sors 

• remény és jövőkép 

Tanítványság, Jézus- 
követés



GONDOLKODJUNK
HOGY HANGZIK AZ EVANGÉLIUM MA?



minden megváltoztatható
• az egyházunk?  

• a világnézetünk? 
az istenképünk? 
a hozzáállásunk? 
a viselkedésünk? 
a hatásunk? 

• a többi hívő? 
még én is?
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