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ECCLESIA SEMPER 
REFORMANDA 

Európai Protestáns Egyházak reformtörekvései 
összehasonlításban 



 A közös munka 2009 októberében kezdődött, az azóta 
eltelt időben a részkérdéseket tanulmányozó csoportok 
külön-külön dolgozták fel a különböző kontextusok 
társadalmi folyamatait és ekkléziológiai 
konzekvenciáit vizsgáló egyházi állásfoglalásokat. Az 
Európai Protestáns Egyházak Közösségének 92 
tagegyháza közül 25 egyház, összesen 35 fiatal 
delegáltja vett részt a munkában. A dokumentum a 
tagegyházakhoz véleményezése után további 
átdolgozással a szervezet 2012-es firenzei 
nagygyűlésén kerülhet elfogadásra.  

A folyamat 



1. Kérdőív kiértékelése 

2. Az egyházi reformok kiváltó okai 

3. Teológiai (egyháztani) 
kiindulópontok 

4. A reformfolyamatok két fókusza: 
struktúra és liturgia 

5. Ajánlások 

Dokumentum fejezetei 



Az egyházi megújulás 
meghatározása kettős:  

- az egyházzal történik (külső 
kihívások: globalizáció, 
szekularizáció stb.) 

- egyházon belüli folyamatok 
(egyháztagság, liturgia, 
spiritualitás stb. változása) 

KIÉRTÉKELÉS 



VÍZIÓ vagy PROBLÉMA 
VEZÉRELT 

 A kettő elválaszthatatlan 

 Legtöbb folyamat mégis probléma vezérelt 

 A vízió vezérelt kezdeményezések hátránya, hogy 
nem hoznak érdemi változást (ld. MEE) 

 A reformok inkább intézményelvűek – de egyben 
hangsúly a gyülekezeti megújuláson, 
tanúságtételen, evangélium hirdetésen 

 

Az egyházi reformok 
kiváltó okai 



Problémavezérelt 
folyamatok indítóokai 

KÜLSŐ tényezők 
 
KÜLSŐ ÉS BELSŐ 
tényezők 
 
BELSŐ tényezők 





 A legtöbb dokumentum nem vázol explicit egyháztant 

 Implicit utalások: 

 Az igaz egyház két ismertetőjegye (igehirdetés, 
sakramentumok, CA VII) 

 Krisztus egyháza – creatura verbi – spiritus 

 Liturgia, koinónia, martyria, diakónia 

LD EHHEZ: Szűcs Ferenc Hitvallásismeret, Zsinati ciklusterv 

 Inkább visszatérés a gyökerekhez, az egyháztani alapokhoz, 
nem pedig új ekkleziológia 

 Szeretet és hit közössége 

TEOLÓGIAI alapok 



 A vízió és probléma vezérelt megközelítések 
elemzése során a következtetés: a legtöbb folyamat 
probléma vezérelt, az egyház természetére és 
missziójára vonatkozó teológiai reflexiónak kevés 
teret ad, azaz az egyházat a szervezeti aspektusára 
szűkíti le. A két megközelítés szükségszerű 
egyensúlya sokszor elvész. A teológiai alapvetés 
inkább implicit, gyakorta egy személyhez vagy egy 
szűk csoporthoz kötődik  

 

MEGJEGYZÉS: ennek ellenére, a reformdokumentumok 
teológiai alapvetése hazai viszonylatban erős 

SUMMA 



 Az egyház minden megújulási kísérlete az Istenhez való megtérés és a 
Szentlélek általi megújulás kísérlete.  

 A protestáns egyházak meggyőződése, hogy az evangélium nem 
törvényszerűen határozza meg az egyház formáját. Az egyház az evangélium 
tükrében folyamatos reformációra szorul.  

 Az egyházaknak őszintén szembe kell nézni a praktikus kihívásokkal, ezeket 
felelősségteljesen megválaszolni és nem elbújni egy-egy „vízió” mögé. 

 A reformációra adott teológiai és pragmatikus válaszok nem alternatív, hanem 
komplementer módon értendők. Az egyház és a világ Isten szövetségének 
része, a kettő nincs egymással feszültségben. 

 A strukturális reformok kettős célt szolgálnak: a források jobb felhasználását és 
a felmerülő kérdésekre adott választ. A megújulásnak mind a tagokat, mind 
pedig a misszió ügyét szolgálnia kell. 

 Az egyházi szolgálat és felszentelés kérdése folyamatosan aktuális, hiszen a 
lelkészek munkája az új egyházi kihívásokkal összhangban kell, hogy legyen. 

 Az örökölt és új istentiszteleti formákat lehetőség szerint együtt kell látni. 

AJÁNLÁSOK 


