
Társadalmi befogadás 
a baptista közösségben

Serafin József
2020 január  

Kispesti Baptista Gyülekezet 



Összeillesztés



Illesztés   
- a Bibliához 

Sátán   - összekuszáló, megosztó     
az evangélium    - összeillesztő,  rehabilitáló  

- Európához 
Tág összefüggés     - társadalmi kérdés  - lenni vagy nem lenni  

Válasz  - megpróbál fennmaradni   - társadalmi kísérlet 
Megváltoztatni alapvető társadalmi folyamatokat 

- demográfia 
- exkeresztyén moralitás 

?  Lehet-e  ? 



illesztés  2 
- a társadalmi felzárkózáshoz 

Szűkítés és kiemelés    - munkaerő-teremtés      

Mellékhatások  - életminőség, tolerancia,  fenntarthatóság, …..  

…  a  gazdaemberhez (vállalkozó), aki jó reggel kiméne, hogy munkásokat 
fogadjon az ő szőlejébe (vállalatába). Máté 20:1 

de nem talála ma munkásembert ! 



Illesztés 3 

- kutatásokhoz

Globális Társadalmi Mobilitás Index, 2020  - GTMI 
(Világgazdasági Fórum)

A Világgazdasági Fórum a megismerést elősegítő új mérőszámot 
dolgozott ki a relatív társadalmi mobilitás mérésére, amely alapján 
friss tanulmányában 82 országot hasonlított össze, köztük 
Magyarországot is.



Jövedelmi mobilitás generációban kifejezve

Az alacsony jövedelmű családok
leszármazottai hány generáció múlva
érhetnek el átlagjövedelmet. (a jelenlegi
társadalmi mobilitási szintet alapul véve)

Forrás: Global Social Mobility Report, 2018

Magyarországon 7 generáció múlva. A
felsorolt országok között hátulról a
harmadik helyen állunk ezzel.



GTMI    10  pillére   
• egészség (egészség megőrzése és minősége, alultápláltság, fiatalkori terhesség, várható életkor az 

egyenlőtlenségi viszonyokat figyelembe véve), 

• az oktatáshoz való hozzáférés (iskoláskor előtti korosztályok oktatása, szakképzés minősége, 15-24 éves 
se nem dolgozó, se nem tanuló arány, lemorzsolódott általános iskolai korosztály, az oktatáshoz való 
hozzáférés az egyenlőtlenségi viszonyokat figyelembe véve)

• az oktatás minősége és a befogadás mértéke (tanulói arány a minimum képességszint alatt, 
tanuló/tanár arány az iskola előtti, az általános iskolai és a középiskolai szinten, 7 nemzetközi tesztből 
képzett oktatási teljesítmény, iskolai sokszínűség, a hátrányos helyzetű diákoknak szánt tananyagok 
hiánya)

• élethosszig tartó tanulás (munkahelyi képzés mértéke, aktív munkaerőpiaci politika, szolgáltatások IKT-
s kiépítettsége, digitális írástudás az aktív korosztályban)

• hozzáférés a technológiához (internethasználat, hálózati és mobil előfizetések, 3G, elektromos áram 
ellátottság, az iskolák internet-elérése)

• munkalehetőségek

• munkakörülmények

• méltányos bérek

• szociális védelem (garantált minimum jövedelem, szociális ellátások, szociális kiadások, szociális háló 
erőssége)

• befogadó közintézmények (korrupció, kormányzati működés, politikai stabilitás, kirekesztéstől mentes 
intézményi működés). 



Illesztés  4 

- egymáshoz 

a felzárkóztatásban tevékenykedő szervezetek, eszközök 
együttműködése 

szervezetek együtt  egy területen  / egy felekezetben 

felekezetek egymás között 

állam és szervezetek partnersége   

küldetéstudat   - szakmai tudás 

A hit, mint erőforrás jelenléte 



Köszönöm a figyelmet!  

Tiszta források 

https://www.szocialismodszertan.hu/

ALAPVETŐ HÍRLEVÉL 

https://www.szocialismodszertan.hu/hirlevel/feliratkozas/

https://www.szocialismodszertan.hu/
https://www.szocialismodszertan.hu/hirlevel/feliratkozas/


Nyitott konzultáció 
Irányadó  kérdések 

 együttműködési lehetőségek a szervezetek, baptista 
szervezetek között (helyszínek, tevékenységek, 
szervezetek, stb. )

 részvétel állami vagy uniós támogatású programokban 
(általában, előny, hátrány, Jelenlét, Felzárkózó települések, 
stb.) 

 a gyülekezeti közösségek nagyobb bevonásának lehetőségei 
(akadályok, eredmények, eszközök, javaslatok …. )


