
A Te+Én Református Közösség
missziói munkaterve

2020. advent – 2021. advent

A Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség missziói
munkatervének melléklete

Tartalomjegyzék
Keretek..................................................................................................................................................2
1. „Világít mindenkinek a házban” (Mt 5,15) – Nyilvános szolgálataink (A „sokaságnak”)...............2

1.1. Tanoda........................................................................................................................................2
1.2. Életvitelsegítő szakkörök...........................................................................................................3
1.3. Ünnepkörökhöz kötött tematikus szabadidős foglalkozások.....................................................3
1.4. Táboroztatás...............................................................................................................................3
1.5. Sakkedzések és tehetségkutató..................................................................................................3
1.6. Iskolai programok......................................................................................................................3
1.7. Kávéház felnőtteknek................................................................................................................4
1.8. Társadalmi network-szerep........................................................................................................4
1.9. Ételadományok az Élelmiszerbankon keresztül........................................................................4
1.10. Részvétel a közfoglalkoztatási programban............................................................................4

2. „Aki titeket hallgat, engem hallgat” (Lk 10,16) | Evangélizációs alkalmak („Érdeklődőknek”).....4
2.1. Előadássorozat vacsorával.........................................................................................................5
2.2. Bibliatanulmányozó sorozat kiscsoportban...............................................................................5
2.3. Házicsoport................................................................................................................................5
2.4. Istentisztelet...............................................................................................................................5
2.5. Személyes tanítványozás...........................................................................................................6
2.6. A keresztyén hit alapjai sorozat (keresztelő/konfirmációi/gyülekezeti tagsági előkészítő).......6

3. „Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta...” (Lk 10,23) | A tanítványok építése.............6
3.1. Bibliatanulmányozás, hitvallásismeret......................................................................................6
3.2. Missziói-teológiai önképzés......................................................................................................6
3.3. Istentiszteleti szolgálat...............................................................................................................7
3.4. Sákramentumok.........................................................................................................................7
3.5. Egyházfegyelem........................................................................................................................7
3.6. Egyházi kapcsolatok..................................................................................................................8

1/8



Keretek

A missziói évünk szolgálatait, programjait a tavalyi évekhez hasonlóan aszerint strukturáljuk,
hogy  a  közösségünkhöz  kötődő  emberek  a  Szentháromság  Istennel  való  viszonyulásukban  hol
tartanak.  Szolgálatunk egy része  inkluzív,  nyilvános,  minél  többeket  elérni  kívánó tevékenység.
Másik részében kifejezetten azok felé  szeretnénk szolgálni,  akik az evangélium, illetve Krisztus
személye miatt érdeklődőként vannak jelen a közösségben. Valamint vannak olyan tevékenységeink
is, amelyek exkluzívak, és kizárólag a tanítványok (akik nyilvánosan felvállalják a Krisztusba vetett
hitüket) felé szól. Ezt a megkülönböztetést bibliaiként ismertük fel, ezért nem pusztán magunkra
nézve, hanem Isten egész egyháza számára iránymutatónak tartjuk.

A  missziónkat  nem  veszélyezteti  a  jelenlegi  járvány,  mert  egyaránt  Krisztus  kezéből
származik  mindkettő.  A gyülekezeti  eseményeket  és  programokat  igazítjuk  a  világi  és  egyházi
rendelkezésekhez,  de a változó formák között  is  ugyanazt a lelki  munkát  végezzük. Szabadidős
programokat akkor szervezünk, amikor a közösségi terek újra megnyílnak. A tanodát folyamatosan
tudjuk működtetni, amíg iskolai tanítás is zajlik, illetve a kis létszámú találkozások/szolgáltatások
engedélyezettek.  A hitéleti  alkalmakat  megtartjuk  személyesen,  de  mindig  lehetőséget  adunk az
interneten  keresztüli  részvételre  is  a  közösség  tagjai  számára.  Személyes  kapcsolódás  nélkül,
„névtelenül” viszont nem lehet részt venni az alkalmon, ilyen értelemben még az istentisztelet sem
nyilvános.  A  járvánnyal  kapcsolatos  bibliai,  hitvallási  és  missziói  elveinket  összefoglaltuk  a
http://temegen.net/link/jarvanyelvek oldalon.

1. „Világít mindenkinek a házban” (Mt 5,15) – Nyilvános 
szolgálataink (A „sokaságnak”)

Ezeknek a szolgálatoknak célja, hogy minél többeknek tapasztalható módon felmutathassuk
Isten  tulajdonságainak  különböző  aspektusait.  Ez  ritkán  jelent  igehirdetést,  sokkal  inkább
valamilyen élményt, amely felhívja a figyelmet az örömhírre és amely formálja a környéken élő
emberek életét. A kívülállók első sorban ezeket észlelik, általában társadalmi munkaként értelmezik
azokat.  Ezekben  a  szolgálatokban  számos  baráti  kapcsolat  is  születik,  amelyekben  természetes
módon a hívők szavakkal is bizonyságot tesznek Krisztus uralmáról.

1.1. Tanoda

Hétköznaponként  tanodai  keretben  személyes  foglalkozásokat  tartunk,  ahol  önkéntesek
alkotnak a környéken tanuló gyerekekkel tanulópárokat. A tanodába akár tanári ajánlásra, akár a
szülő, illetve a diák kezdeményezésére iratkoznak be a résztvevők. A tananyag elmélyítésén túl ezek
a  kapcsolatok  gyakran  maguktól  válnak  baráti-mentori  kötődéssé.  A  gyerekeket  motiváljuk,
játékosítással  tűzünk  ki  eléjük  célokat,  nyomon  követjük  iskolai  előrehaladásukat,  valamint
lehetőség szerint évente legalább két alkalommal ösztöndíjat adunk nekik. A tanoda beiratkozáshoz
kötött, valamint együttműködési megállapodásokat is kötünk a környékbeli iskolákkal.

A  tanoda  önkénteseket  megismertetjük  a  közösségünk  evangéliumi  motivációjával,
bepillantást  adunk  a  tanodás  napokon  a  környéken  élők  életébe,  kulturális,  pedagógiai
tapasztalatainkat megosztjuk velük.

A tanodai munkát egy félállású koordinátor szervezi.
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1.2. Életvitelsegítő szakkörök

Kis létszámú (3-5) fős csoportokban oktatási, felfedező, hasznos ismereteket szerezhetnek a
gyerekek szabadidős tevékenység keretében.  Túlmutatva az iskola tantárgyi  rendszerén,  a  közös
tanulást  formálódó  kortársi  kapcsolatokon,  barátságokon  keresztül  élhetik  meg  a  gyerekek.  Az
idősebbek  számára  ez  szakmai  kitekintést,  továbbtanulási  lehetőségek  mérlegelését  is  jelenti.  A
szakkörök tematikája a résztvevő önkéntesek felajánlásaitól függ.

1.3. Ünnepkörökhöz kötött tematikus szabadidős 
foglalkozások

Karácsony,  húsvét,  pünkösd,  reformáció,  stb.  ünnepekhez  kapcsolódó  kézműves  és
ismeretterjesztő szabadidős foglalkozások gyerekeknek önkéntesek bevonásával.

1.4. Táboroztatás

Augusztusban a Felebarát Keresztyén Alapítvánnyal közösen szervezzük meg gyülekezeti
táborunkat Pálkövén. A gyerekek motivációt nyernek nyelvtanulásra, kapcsolatot építhetnek ki angol
anyanyelvűekkel, valamint erős közösségi élményt nyújt a közösen töltött,  irányított szabadidő a
családok számára.

1.5. Sakkedzések és tehetségkutató

Helyiséget  biztosítunk  sakkedzések  és  csapatmérkőzések,  versenyek  lebonyolítására,  a
hozzánk  járó  gyerekek  számára  sportolási  és  versenyzési  lehetőséget  biztosítva.  Az  alkalom
klubjelleggel működik és nyitva áll felnőtt sakkozók számára is.

Havi rendszerességgel rendezünk szabadidős gyerek- és felnőttversenyeket, Fischer Random
sakkversenyeket  hivatásos  versenybíró  és  sakkedző  vezetésével.  A  versenyek  a  Magyar
Sakkszövetség hivatalos versenynaptárában is megjelennek.

1.6. Iskolai programok

Önkéntesekkel  a  közeli  együttműködő  iskolák  délutáni  szabadidejében  viszünk  értékes
programokat igény szerint (sport, ének, kézműves, sakk, stb.). A cél a gyerekek tanulásra hangolása,
játékuk színesítése, pedagógusok segítése, valamint kapcsolat építése, hogy új gyerekek bátrabban
iratkozzanak a tanodába.

Az egész tanéven át  tartó,  rendszeres programként a Molnár Ferenc Két Tanítási  Nyelvú
Általános Iskolában 2 csoportban sakk szakköröket tartunk.

Ide soroljuk az iskolai hittanóráinkat is a Lakatos Menyhért Általános Iskolában, tekintettel
arra, hogy a hittanosaink nem keresztyén családból érkeznek.
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1.7. Kávéház felnőtteknek

A délutáni  nyitva  tartás  idején  kötetlen  beszélgetésre,  szabadidő társasági  eltöltésére  van
lehetőség  a  közösségi  helyiségben.  Ide  nagyon  könnyű  „becsatlakozni”,  kapcsolatok  épülnek,
önkéntesek és érdeklődők ismerkedhetnek a közeggel, stb. Lehetőség van számítógéphasználatra és
ügyintézésben segítségkérésre is.

1.8. Társadalmi  network-szerep

Ismeretségeken,  intézményi  és  személyes  kapcsolatokon  keresztül  baráti  körök,  oktatási
intézmények, civil szervezetek látogatása, amelyben a társadalmi munkánk bemutatásán keresztül
képviseljük az evangélium, konkrétan Isten királyságának értékeit.

1.9. Ételadományok az Élelmiszerbankon keresztül

Az  Élelmiszerbankkal  együttműködésben  heti  6  alkalommal  veszünk  részt
élelmiszermentésben. A szervezet által  kijelölt  közeli  Aldi áruházból  hozzuk el  a közeli  lejáratú
élelmiszereket,  amelyeket  az  aznap  tanodában  tanuló  gyerekek  családjainak,  valamint  az  egyéb
programokon  résztvevők  között  osztunk  szét.  A kedvezményezettek  a  közösséghez  valamilyen
módon kötődő, valamint az a közösségért tevékenykedők köre.

Alkalmanként  kapunk  kiajánlásként  élelmiszereket  illetve  egyéb  termékeket  az
Élelmiszerbank raktárából, amelyet a hétköznapi élelmiszerekhez hasonlóan osztunk szét.

Az adományosztást és az ezt kísérő adminisztrációt egy félállású munkatárs segíti.

1.10. Részvétel a közfoglalkoztatási programban

A korábbi évekhez hasonlóan a munkánkat segítendő közfoglalkoztatottakat alkalmazunk a
programjaink  lebonyolítása  körüli  különböző  feladatokra.  Általában  olyanok  érkeznek
munkavállalóként, akik valami miatt tartósan vagy átmenetileg nem tudnak a nyílt munkaerőpiacon
elhelyezkedni, ezért számukra segítséget jelent, hogy munkát kaphatnak. Ők ezen keresztül szintén
kapcsolódnak  a  közösség  életéhez,  amely  általában  motivációt  és  kilátást  ad  az  előrehaladásra.
Takarítót, szociális segítőt, logisztikai segítőt foglalkoztatunk a 2019/2020-as évben, illetve ezekre a
státuszokra pályáztunk is a következő, 2020/2021-es időszakra is.

2. „Aki titeket hallgat, engem hallgat” (Lk 10,16) | 
Evangélizációs alkalmak („Érdeklődőknek”)

Ezeknek a szolgálatoknak célja, hogy akiben érdeklődés, istenkeresés van, legyen lehetősége
az  evangéliumot  kontextualizáltan  hallani,  közérthetően  és  nem liturgikus  közegben.  Az  üzenet
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feszültsége abban fogalmazódik meg, hogy Jézus a teljes életet hátrahagyó követésre hív.

2.1. Előadássorozat vacsorával

Évente kétszer hét részes sorozat (tavasszal és ősszel) 15-25 fő részvételével. A program
ütemezése  és  résztvevőinek  száma,  helyszíne,  struktúrája  változhat  annak  függvényében,  hogy
hogyan működnek az egyéb hitéleti programjaink (ha több házicsoport, illetve kiscsoport indult az
új emberekkel, ez a sorozat elmaradhat). Ezeken az előadásokon az evangélium alapvető, identitást
átformáló üzenetét fogalmazzuk meg, a kultúránk meghatározó témáiból kiindulva. Az előadás után
kötetlen  vacsora  következik,  ahol  a  jelenlévők  személyes  beszélgetésekben  járják  körbe  az
előadásban felvetett témát. Az alkalom meghívásos, azokat a környéken élő szülőket és önkénteseket
hívjuk, akiknél az elmúlt időszakban érdeklődést láttunk az evangélium iránt. A jelenlévők legalább
harmada keresztyén, aki felkészül, szolgál és a beszélgetésekben missziói céllal, aktívan vesz részt.

2.2. Bibliatanulmányozó sorozat kiscsoportban

A vacsorás  sorozaton  résztvevők  közül  hívjuk  meg  azokat,  akik  pozitívan  válaszoltak  a
hirdetett  üzenetre és szeretnének Jézus személyével még kézzelfoghatóbban foglalkozni  ebben a
közösségben. Számukra Jézus személye és az evangélium Nagy Története szempontjából tartunk
egy 5-7 részes házi alkalmat János evangéliuma alapján. Ez a sorozat az „előszobája” annak, hogy
egy heti rendszerességű házicsoportba vagy bibliatanulmányozásba csatlakozzanak az érdeklődők.

2.3. Házicsoport

Heti  rendszerességgel  háznál  találkozó kiscsoport,  ahol  akár  bibliatanulmányozás,  akár  a
résztvevők  által  felvetett  témák  megvitatása  történik.  Rövidtávú  gyülekezeti  tapasztalatok  és
helyzetértékelés  függvényében  tematikus  csoportok  indulhatnak,  illetve  sorozatok  köré  is
szervezhető egy-egy kisközösség.

2.4. Istentisztelet

Az istentiszteletek első sorban a gyülekezeti tagok, valamint a hitre jutott és kereső emberek
számára építőek, de mégis viszonylag nagy létszámban érkeznek nem hívők és avatatlanok (1Kor
14,23) is. A gyülekezeti tagoknak tudatosan kell szolgálniuk minden jelenlévő felé. Ugyanakkor arra
bátorítjuk  a  gyülekezetbe  járókat,  hogy  ne hívogassanak  erre  az  alkalomra  új  embereket:  az
evangélium megosztása első sorban a tanítványok feladata a saját életterükben, ez nem hárítható át a
lelkészre és a vasárnapi összegyülekezés alkalmára.

Az istentiszteletek, beleértve a bibliai tanítást is, interaktívak. Ez gazdag lehetőséget teremt
mind a hívők szolgálatára, mind az érdeklődők megnyilvánulására (kritika, kérdés formájában).

Az  istentiszteletek  témái  sorozatokra,  ill.  konkrétan  igemagyarázatokra  épülnek.  A
középpontjában Isten igéjének átfogó, részletes és mély kifejtése áll (expositional preaching).
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2.5. Személyes tanítványozás

Ha Isten valakiben az Ige hatására hitet ébreszt, és erre ő válaszul Jézus követője szeretne
lenni, nemcsak az alkalmak látogatására van lehetősége, hanem személyes vezetést, tanítványozást
kérhet és kaphat a gyülekezet tagjaitól (nem csak a lelkipásztortól). Ennek a folyamatnak célja az
evangélium megértése a  Szentírás  közös olvasásán  keresztül,  valamint  hitbeli  mentori  kapcsolat
megteremtése.  Hasonló  folyamatot  látunk  az  Újszövetségben  Jézusnál,  valamint  később  az
apostoloknál is, és feltételezhetően a többi tanítvány is személyes kapcsolatokban osztotta meg a
Jézusról szóló hírt.

2.6. A keresztyén hit alapjai sorozat 
(keresztelő/konfirmációi/gyülekezeti tagsági előkészítő)

A sorozat egyaránt szól hívőknek, keresőknek is: akik szeretnének a gyülekezethez tartozni,
tiszta képet kapni a keresztyénségről, illetve saját maguk hitbeli helyzetéről.

A  sorozatban  végigvett  témákhoz  való  viszonyulástól  függően  adunk  lehetőséget  a
résztvevőknek a felnőttkeresztségre ill.  konfirmációra: amennyiben a résztvevő magáénak látja a
megismert hitigazságokat, (önmegtagadásra és Jézus követésére szánja magát) és ennek a hitnek a
meglétét a gyülekezet képviselői is megerősítik. A sorozat semmiféleképpen nem egy tanfolyam,
amelynek automatikusan konfirmációi fogadalomtétellel kellene zárulnia.

A sorozatot a gyülekezeti tagság felkészítő folyamatának is tekintjük.
Ez az alkalom átmenet az evangelizációs és tanítványi szolgálatok között.
A konfirmációnak/felnőtt keresztségnek nem vizsga a feltétele, hanem a Krisztusról szóló

bizonyságtétel, ezért nincsen konfirmációs vizsgaanyagunk. A felkészítés egyéni anyag, valamint a
református hitvallások alapján történik.

3. „Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta...”
(Lk 10,23) | A tanítványok építése

Jézus  külön  időt  és  figyelmet  szentelt  tanítványainak,  nem  ritkán  félre  is  vonultak  a
sokaságtól, hogy taníthassa őket. Erre a dimenzióra ma is szüksége van Isten népének, mert ebben
erősödik meg a hite és készül fel a missziói szolgálatra.

3.1. Bibliatanulmányozás, hitvallásismeret

Kiscsoportos  alkalom  a  keresztyének  építésére,  mélyebb  bibliai  összefüggések
megismerésére,  hitigazságok  megvizsgálására,  megértésére,  megvitatására.  Ez  a  típusú  alkalom
elsősorban a gyülekezeti tagok épülésére szolgál, nem állandó alkalom, hanem igény és lehetőség
szerinti összejövetelek.

3.2. Missziói-teológiai önképzés
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A gyülekezeti tagok felismerve azt, hogy Isten nem pusztán egy-egy kiválasztott emberre,
hanem az egész népére bízta az örömhír hirdetésének feladatát, elkötelezik magukat abban, hogy
ennek mélyebb bibliai és teológiai megértésére törekednek, hogy a maguk kontextusában a lehető
legrelevánsabban, de Isten munkáját és dicsőségét szem előtt tartva vehessenek részt az evangélium
hirdetésében és a gyülekezet építésében. Évente legalább 3-4 misszióval foglalkozó könyvet vagy
egyéb anyagot olvasnak el, és azt közösen feldolgozzák.

3.3. Istentiszteleti szolgálat

A gyülekezeti tagok vállalják,  hogy a vasárnapi istentiszteletre nem pusztán jelenlétükkel
készülnek,  hanem  szolgálattal  is:  egy-egy  átélt  élethelyzetről,  felismert  bibliai  igazságról
bizonyságot tesznek, tanítanak, dicséretet hoznak, imádkoznak, beszélgetnek. Ebben a szolgálatban
azt  is  vállalják,  hogy  folyamatos  visszajelzést  („megvizsgálást”)  fogadnak,  a  nyilvános
kiigazításokat és megerősítéseket is egyaránt örömmel fogadják.

A gyülekezet fenntartásához való hozzájárulás első sorban a gyülekezeti tagok felelőssége,
akik ezt önkéntes alapon tizedfizetéssel teszik. Az idei missziói évtől az adományok felajánlását
istentiszteleti  keretben  tesszük.  Mind  a  tizedből,  mind  a  perselypénzekből  a  közösség  hitéleti
kiadásait szeretnénk fedezni.

3.4. Sákramentumok

A gyülekezeti  tagok  gyermekeikkel  együtt  a  korai  egyház  gyakorlata  szerint  egyaránt
részesülhetnek a  keresztség  és  úrvacsora  sákramentumában,  mivel  mindkét  szentség  ugyanazt  a
kegyelmet közli a szövetség népével.

Az úrvacsora az idei missziói évtől a nyilvános istentiszteletek része, amellyel szándékunk
szerint minden úrnapján élni fogunk.

A szentségeket hitvallásaink értelmében nem hívőknek nem szolgáltatjuk ki, mert azzal Isten
haragját vonnánk magunkra és az egész gyülekezetre (HK 81-82).

3.5. Egyházfegyelem

A tanítványok vágya, hogy megszentelődjenek, és erre el is kötelezték magukat. 
A gyülekezeti  tisztaságra  törekvésnek  egyik  legmeghatározóbb  eszköze  egymás  hitbeli

bátorítása, buzdítása, amit naponként kell gyakorolnunk (Zsid 3,13).
A másik eszköz a szeretetteljes intés Isten Igéje alapján, amely négyszemközt, és szükség

szerint nagyobb nyilvánosság előtt történhet (Mt 18,15-20). Ez általában békésen, perlekedés nélkül,
„észrevétlenül” zajlik. Ha azonban valaki súlyos esetben mégis szándékosan megkeményítené magát
Isten világos  akaratával szemben, amelyet  ő az Igében kijelentett,  és nem hallgat  a  testvéri,  ill.
gyülekezeti  intésre,  hanem  kitart  az  evangéliummal  összeegyeztethetetlen  életvitel  vagy  tanítás
mellett, a gyülekezeti tagságból (és így a szentségekkel való élésből) kizárható, amíg bűnbánatot
tartva el nem fordul ezektől.

Tisztában  vagyunk  azzal,  hogy  nem  létezik  tökéletes  gyülekezet,  és  azzal  is,  hogy  a
tanítványok közössége nem a „különbek társasága”, valamint látjuk annak veszélyét is, hogy erős
kísértése a gyülekezeteknek a törvénykezés. Ugyanakkor ez nem mentesít az alól, hogy a testvéri
közösségben  a  szeretetnek  a  nevelő-tanító  aspektusát  megéljük,  valamint  a  szentségeket  a  nem
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keresztyénektől  távol  tartsuk.  A  testvérek  közti  négy-,  illetve  hatszemközti  beszélgetéseknek,
akárcsak az egész gyülekezet előtti intésnek is mind az a célja, hogy egymást a keskeny úton előrébb
segítsük,  nem  pedig  az,  hogy  szakadásokat  vagy  versengést  támasszunk  Isten  népében.  Ezért
kiemelten  fontos,  hogy  az  egyházfegyelem  mindig  a  szívet  célozza  meg,  mégpedig  az
evangéliummal.  Nem foglalkozik azokkal  a  kérdésekkel,  amelyekben Isten szabadságot  adott  és
kulturális  természetek.  De  az  egyházfegyelem  nem  is  puszta  moralizmus,  amely  beérné  a
cselekedetek  szabályozásával,  hanem  sokkal  inkább  a  hitetlenségtől  való  elfordulásra  hív;  a
Krisztussal járás következtében pedig természetes módon megtermi a megtérés és megszentelődés
gyümölcsét.

3.6. Egyházi kapcsolatok

Ahogy a társadalmi életben fontosnak tartjuk a kapcsolatépítést, a szolgálatot és egymástól
való tanulást, ugyanezt halmozottan igaznak tartjuk Isten népének életében. Így igény és lehetőség
szerint  szeretnénk  olyan  gyülekezetekkel  kapcsolatot  ápolni,  amelyeknek  szívügyük  akár  a
cigányság,  akár  a  misszió  (különösen  is  a  városi  misszió).  Ez  megjelenhet  tapasztalatcserében
(konferenciák,  képzések,  találkozók,  informálisan  épülő  kapcsolatok  révén)  valamint  konkrét,
tervezett  testvérgyülekezeti  kapcsolatokban  is,  amelyben  a  gyülekezeteink  lehetőséget  adnak  az
egymás felé szolgálatra. Utóbbira példa a Salétrom utcai „anya-lánya” kapcsolat, valamint a 2018-
ban kialakult testvéri kapcsolat a Gazdagréti református gyülekezettel.

A  HEKS  nevű  svájci  egyházi  szervezettel  támogatói  kapcsolatban  állunk,  akikkel  a
következő 4 évre arra szeretnénk szerződni, hogy a társadalmi munkánkat támogassák két félállású
munkatársunk bérével.

Gyakorlati  helyet  és  missziói  témájú  előadásokat  kínálunk  fel  egyházi  oktatási
intézményeknek (teológusok, szociális munkások, pedagógusok, pszichológia szakosok) és missziós
szervezeteknek (pl. YWAM, Felebarát Alapítvány).

Mind a cigánymisszióval felekezetközi szinten, mind a református egyházzal együttműködve
igyekszünk  figyelemmel  lenni  arra,  hogy  a  cigányság  kérdése  nem  pusztán  szociális  kérdés.
Emlékeztetjük önmagunkat és testvéreinket is, hogy Isten missziójában Jézus uralmának hirdetése
(„elközelített  a mennyek országa”)  és  a  követésre hívás  („térjetek meg”)  áll  a  középpontban.  A
Jézusban megélt újjáteremtés fog mind a személyes, mind a társadalmi életre gazdagon kihatni.
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