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Bevezetés 
A 2018. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó Máté 3, 17. alapján: „Ettől fogva 

kezde Jézus prédikálni és ezt mondani: Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.” 
üzenete fényében szeretnénk szolgálni misszióba küldő Urunknak. 

A missziói munka összefogásában, végzésében a lelkipásztorok munkáját segítik a 
különböző bizottságokban, vagy gyülekezeti csoportokban is szolgáló presbiterek, akik a 
tisztújítást követően maradtak, vagy új tagként kerültek be a presbitériumba, valamint a 
különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak. A Missziói Bizottságban ezek vezető 
tagjai jönnek össze évi 5 alkalommal, az ifivezetők 6-8 hetente találkoznak. A missziót érintő lelki 
és gyakorlati kérdések megbeszélése ezeken az alkalmakon és a presbiteri gyűléseken történik. 

A különböző szolgálati ágakban munkálkodó munkatársak képzését, felkészítését továbbra 
is fontosnak érezzük. Tervezünk hétvégi kurzusokat, ahol lelki elcsendesedés, szolgálók 
közösségének építése valósulhat meg. 

Tavaly sok áldást kaptunk a két közös gyülekezeti táborban Sátoraljaújhelyen, idén 
csendesheteket tartunk a különböző csoportok számára Neszmélyen és más helyeken.  A 
gyermekek nyári napközis hetét már évek óta megáldotta Isten, éreztük annak sokféle hasznát a 
gyerekek, családok életében. Idén is megtartjuk, és külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy ezen 
keresztül az iskolai hitoktatásban részt vevő, de gyülekezethez nem kötődő gyerekek közelebb 
kerüljenek a gyülekezethez. 

A három óvodában folyó hitoktatás sok áldást jelent, ami különösen nagy ajándéka Istennek. 
A kötelező erkölcstan vagy helyette választható hitoktatás fontos szolgálatot jelent az iskolai 
hitoktatásunkban. 

A gyermekmegőrző szolgálatban 2017 decemberében érkeztünk el 3 éves tanmenetünk 
végéhez (3 évig jár általában hozzánk egy ovis gyerek, ahogy az óvodába is), ezért 2018 
januárjától újrakezdjük a „3 éves tervünket”. Bízunk benne, hogy az előbbi évek tapasztalataiból 
sikerült bölcsességet meríteni, és tudunk majd javítani ott, ahol szükséges. Így pl. átálltunk a 
kevesebb ének, és aranymondás tanítására, hogy több héten keresztül, mélyebben taníthassuk, 
és tanulják a gyerekek az énekeket, és Isten Igéjét. Arra törekszünk, hogy kevesebbet, alapvető 
bibliai igazságokat tanítsunk meg nekik, de azt mélyen, hogy tőlünk kikerülve tiszta igei alappal 
induljanak. Szeretnénk, ha a szolgálói közösségünkben megerősödne az „egy testhez tartozás” 
érzése, ha mindenki magáénak tudná a szolgálatot, és mélyülne az egymással való 
közösségünk. Továbbra is gondot jelent (de egyben nagyon nagy öröm), hogy sok gyerek jár 
hozzánk, ezért helyszűkében vagyunk. Örülnénk, ha a jövőben találnánk megoldást erre a 
problémára.   Idén is folytatjuk a baba-mama kört, ahol a gyermekekkel együtt lehet az 
édesanyáknak tanulmányozni Isten igéjét, imaközösségben lenni, testvéri közösséget ápolni. 
Olyan alkalmakat is szervezünk számukra, ahol a teljes családok részt vehetnek. Idén is tervben 
van azon édesanyák hívogatása, akik gyülekezetünkhöz tartoznak, és a 2017-es év folyamán 
kereszteltették meg gyermekeiket. 

A konfirmáltak a legfiatalabb Nehémiás ifjúsági csoportba csatlakoznak be, nyáron külön 
csendeshetet is tartunk számukra, hogy erősítsük a közösségüket. 

A gyülekezeti kórus elsődlegesen a következő szolgálatokat tekinti feladatának: gyülekezet 
istentiszteleti alkalmain való éneklés; gyülekezeti csoportok, szolgálók meghívására egyéb 
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gyülekezeti alkalmakon való éneklés; idős, beteg testvéreknél kántálás; kerületi / országos 
egyházi összejöveteleken, kórustalálkozókon a gyülekezet képviselése; más gyülekezetek 
meghívásának - esetenként - eleget tenni. 

 

A területünkön levő kórházakban a kórházmissziót, a betegek lelkigondozását a megyénkben 
alkalmazásban levő kórházlelkész segíti, és önkénteseket is toborzunk a gyülekezet tagjai közül. 

A Szent Erzsébet Otthonban folytatjuk a rendszeres istentiszteleti alkalmakat, melyen a 
segítők hűséggel szolgálnak. A Kútvölgyi úti Otthonban szolgálók szeretnének az igei alkalmak 
mellett mélyebb lelki beszélgetéseket is az idősekkel. Ösztönözni szeretnék az igeolvasást. 
Október utolsó vasárnapján idén is a kórus részvételével is szeretnék megünnepelni az indulás 
évfordulóját, és tervezik idén is a karácsonyi alkalmat az intézmény részére. 

A csütörtök esti istentiszteleteken továbbra is tanító jellegű igehirdetések hangzanak el, de 
szeretnénk rendszeresen egy-egy fontos kérdésben bibliai tanítást adó, keresztyén értékrendet 
képviselő szolgálatot, előadást is tartani, amelyre vendég szolgálókat, előadókat hívunk. Közülük 
többen valamilyen misszióban is szolgálva az adott misszióról is beszámolót tartanak, ezzel is 
színesítve gyülekezetünk lelki életét. 

A csütörtök esti istentisztelet előtt imaközösséget tartunk. Leginkább olyanok vesznek részt, 
akiknek több egyéb szolgálata is van, és szolgálatnak tekintik a közös imádságot is. Idén is 
folytatjuk a VISz és a Lepramisszió imakalauza szerinti imádkozást, és figyelünk a Wycliffe és 
más külmissziós imakérésekre, különös tekintettel gyülekezetünk misszionáriusaira.  

Ebben az évben is az imahetet egyházmegyénk 7 gyülekezetével közösen tartjuk. Vendég 
igehirdetők szolgálnak igehirdetéssel Miért imádkozzon Krisztus népe? - témában, melyet a 
gyülekezet közös imádsága követ. Szeretnénk, ha a gyülekezet imádkozó közösséggé 
formálódna, ahol a kisebb és nagyobb közösségben is tudunk hangosan imádkozni. 

Céljaink tehát ebben az évben különösen a gyülekezet belső lelki közösségének 
megerősítése, amiben fontos szerepe lehet az új presbitérium tagjainak is. Ugyanakkor 
szeretnénk a kívülállók felé is Isten Igéjét képviselni, Jézus hívását közvetíteni. Továbbra is 
hangsúlyozzuk a gyülekezethez tartozás fontosságát, különösen azok számára, akik csak 
vendégnek érzik magukat közöttünk. Ebben az évben folytatjuk hétfőnként a két tanéves 
bibliaiskolai alkalmakat. 

 

I. Rendszeres istentiszteleti alkalmak 
1. Vasárnap de. 8 és 10 órakor gyülekezeti istentisztelet. A hónap utolsó vasárnapján mindig 

úrvacsora van, ami jó ritmust ad a missziói szolgálatnak. A keresztelőket igyekszünk 
összegyűjteni 1-2 vasárnapra, hogy ilyenkor annál hangsúlyosabban szólhasson a 
sákramentumokról szóló igei-reformátori tanítás, és a gyülekezetnek, valamint a keresztyén 
szülőknek a gyermekért való felelősségről szóló intés. 

2. Vasárnap 8 órakor 2 korcsoportban és 10 órakor 4 korcsoportban gyermek-istentisztelet. 
Egy többéves terv szerint felváltva hallják a gyermekek az ó- és újszövetségi történetek 
magyarázatát. A gyerekmissziós munkatársak célja idén az évtizedek óta használt tanmenet 
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megvizsgálása, újratervezése a megváltozott körülményekre figyelemmel az ecclesia semper 
reformanda est elvére is tekintettel. A szolgálatot a lelkészek, illetve a missziói bizottság tagjai 
végzik az anyag előzetes megbeszélése után. 

3. A hónap utolsó előtti vasárnapján este 6 órakor van evangélizációs istentisztelet, ami a 
következő vasárnapi úrvacsorára is előkészítő. 

4. Csütörtökön este 6 órakor istentisztelet a templomban. Ide hívjuk azokat, akik szeretnének 
beljebb jönni a gyülekezetbe, s akik nem rég indultak el a hit útján. Tanító jellegű szolgálatok 
hangzanak, végzik a lelkészek felváltva, illetve rendszeresen vendégszolgálókat is hívunk, akik 
közül többen valamilyen misszióban is szolgálva az adott misszióról is beszámolót tartanak, ezzel 
is színesítve gyülekezetünk lelki életét. 

II. Bibliaórák 
1. Kedden de. 10 és este 6 órakor női bibliaóra, amit beszélgetés és imaközösség követ. 

Céljuk, hogy élő közösséggé formálódjanak, és ennek biztató jelei vannak. Rendszeresen 
szolgálnak gyermekmegőrzőben, diakóniában, a Kútvölgyi úti Otthonban, és a Szent Erzsébet 
Otthonban, betegek látogatásában, kórusban. Fontos segítők az idősek szeretetvendégségein. 
A Szent Erzsébet Otthonban és a Kútvölgyi úti Otthonban hűséggel gondozzák a református és 
evangélikus testvéreket. Közösség formálók az időnkénti kirándulások, és a szombat délelőtti 
ismerkedési, beszélgetős alkalmak, ahol egy-egy témakört beszélnek meg. Folyamatos feladat 
egymás számontartása. Szolgálnak a lelkészek vagy a missziói bizottság egy-egy tagja. 

 

2. Kedden este 6 órakor bibliaóra férfiaknak. Szolgálnak a lelkészek, illetve egy-egy férfi. Az 
igetanulmányt megbeszélés és közös imádság követi. Missziói munkatervüket így fogalmazták 
meg: 

„Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos 
dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve.” (Ézs 12,4) 

Hálát adunk az Úrnak, hogy velünk volt az elmúlt évben, és megtartotta a férfi kör közösségét 
a Vele való közösségben! Újból az Úr Jézus segítségét kérjük, mint tavaly is, hogy a férfióra 
közössége a gyülekezetben a helyén lehessen, tovább erősödve és másokat is erősítve a hitben, 
imádkozva, szolgálva, bizonyságot téve, újból és újból Jézushoz térve, és hozzá hívogatva 
másokat. 

Kedd esténként bibliatanulmányozásra gyűlünk össze, minden hónap utolsó péntekén agapét 
tartunk; májusban csendes hétvégét tervezünk, szeptember elején szeretnénk Neszmélyen férfi 
csendes napokat tartani. Az idei évben havonta egy-egy alkalommal Jézus „Én vagyok” 
mondásait szeretnénk tanulmányozni Földvári Tibor vezetésével. 

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” 
(Ján 14,6) 

 

3. Minden szerdán 6 órakor és szombaton 5 órakor fiatal házasok bibliaórája, 
gyermekmegőrzéssel, kéthetente szerdán ½ 6 órakor házaspáros kör, és 7 órakor szerdai 
családos kör, kéthetente szombaton 6 órakor Noé bárkája családos kör. 
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A legifjabb házaskör így fogalmazta meg missziói munkatervét: „Mottónk: „Mert csak én 
tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és 
reményteljes jövőt adok nektek.” (Jeremiás 29, 11) 

Célunk, hogy a házaskörbe aktívan bekapcsolódott párok hitre jussanak, és megismerjék 
személyesen Jézus Krisztust, valamint a gyülekezet tagjaivá váljanak. Szeretnénk, ha az év 
során új párok és családok csatlakoznának hozzánk, akik közösségre vágynak, és keresik a 
helyüket a gyülekezetben. Továbbá a célkitűzéseink között szerepel, hogy olyan közösség 
legyünk, ahol egymás hite által is épülhetünk, és lehetőség nyílik lelkigondozói beszélgetésekre, 
illetve igazi testvéri és baráti kapcsolatok alakulhatnak ki. Szeretnénk egymást segíteni, egymás 
terheit hordozni.” 

A szerdai családos kör missziói munkatervét így fogalmazták meg: „Általában sorozatban 
olvasunk egy-egy bibliai könyvet. Jelenleg az Apostolok Cselekedetei 14. részénél tartunk. Ez a 
könyv valószínűleg ki fog tartani az év végéig. Úgy látszik, hogy hitünk mibenlétét és a misszió 
alapkérdéseit lehet jól megtanulni ebből a könyvből. Mindig igyekszünk az Ige hatalma és uralma 
alá helyezni magunkat. Sajnos az egészség és az öregedés problémái mindinkább fontos 
szerepet játszanak életünkben, az ige válaszát erre is keressük.” 

Az órákat a kör tagjai közül 4-5 ember tartja. Erősítést jelent, hogy a kör egy tagját, Gaál 
Csabát most választotta meg a gyülekezet presbiterré. Időnként vendégeket hívunk, vagy a 
gyülekezet lelkészei közül valakit. Ekkor általában külön téma kerül sorra. Tervezzük pl. Mikesi 
Károly meghívását, aki fiatal korában, teológiai tanulmányai alatt Pasaréten szolgált, de a jó 
viszony azóta is megvan. Tervezzük új segédlelkészünk, Czakó Zoltán meghívását is. 

Az utóbbi időben eléggé elmaradtak a szombati otthoni társas összejövetelek időhiány miatt. 
Most 2018. február 3-ra tervezünk egyet, amelyen a depresszió lelki betegségéről beszélgetnénk 
az ige fényében, dr. Eörsi Dániel orvos vezetésével. 

Ha a társaság egészségi állapota engedi, és elég jelentkező lesz, tervezünk egy kirándulást 
Rimaszombatra, ahol M. Tóth Sándor volt pápai kollégiumi tanár festményeiből nyílt kiállítás az 
új református egyházi központban. Ez alkalmat adna a szlovákiai magyar református egyházzal 
való megismerkedésre. M. Tóth Sándor lánya a gyülekezetünkbe jár, néha közöttünk is 
megjelenik, és ő szívesen vezetné a kirándulást.” 

 

4. Ifjúsági bibliaórák: 

• kedden ½ 7 órakor fiatal felnőttek 

• szerdán 6 órakor senior ifjúsági óra. 

• szerdán ½ 7 órakor ifjúsági óra. 

• pénteken 6 órakor ifjúsági óra két korcsoportban. 

A Dániel ifi missziói munkatervét így fogalmazták: „Az ifi nagyon összetett az élethelyzetek 
szempontjából (egyedülálló - párkapcsolatban - házasságban - gyereke is van, ill. a nagy rész 
már dolgozik, vagy háztartásbeli). Ez örömteli helyzet, de nehézzé teszi az alkalmak, programok 
mindenki igényeihez való igazítását. Az egyedülállóknak néha nehéz a családosok közt, a 
kisgyerekeseknek nehéz részt venni az alkalmakon, sokan nagyon leterheltek. Szeretnénk, ha 
az ifi természetesen, őszintén és tartalmasan tudna együtt beszélgetni Isten Igéjéről. Hála 
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Istennek sok öröm is van: újabb babák (ebben az évben 6-ot biztosan várunk), többen munkát 
kaptak idén is. Célunk az, hogy a családosok is részt tudjanak venni az alkalmainkon, ezt szem 
előtt tartjuk az ifiprogramok szervezésekor. Tavaly egy-két új tag érkezett az ifibe, célunk az ő 
integrálásuk is és természetesen a még újabbak fogadása is.” 

Az Onézimosz ifi missziói munkatervét így fogalmazták: „Az előző évben bőven 
tapasztalhattuk Isten áldásait: az ifi péntekre való áthelyezésének számos előnyét, hasznát 
láttatta meg velünk. Másrészt gazdagította az ifi vezetőségét egy odaszánt életű, lelkes új taggal, 
amire már nagy szüksége volt a közösségünknek. Az elmúlt évben sok új ifis tag is érkezhetett 
körünkbe, akik az egyetemi tanulmányaik alatt Budapesten kerestek hívő közösséget maguknak. 
Isten kegyelme folytán sokuk már az ő gyermeke lehet. 

Ebben az évben azt a célt tűztük ki, hogy a régi és új tagok kapcsolatát erősítsük, segítsünk 
a beilleszkedésben. Ezért fontosnak tartjuk, hogy idén többet foglalkozzunk az ige alapvető 
igazságaival, hogy építeni tudjunk rá, majd épülni tudjunk a "kemény eledel" által is a jövőben. 

Szeretnénk idén az ifiben több energiát/időt arra rászánni, hogy közösségünk igazán biblikus 
lehessen. Megtanulni hordozni egymás nehézségeit, erősíteni a gyengéket, nem csak kapni, 
hanem vágyni adni is. Eszközként idén januárral elindítottunk egy koedukált imakört, melyben a 
tagok egymás személyes életét még jobban megismerhetik, imádságban egymást hordozhatjuk. 
Ez szintén szolgálhatja az új tagok beépülését is. Ezt az alkalmat havi rendszerességgel 
szeretnénk megtartani, remélve, hogy Isten áldása fogja kísérni, és minél szélesebb köre az ifinek 
részt vesz majd az alkalmakon. 

Végül továbbra is folytatni szeretnénk az evangélium hirdetését mind azoknak, akik a 
gyülekezetben nem látják még Isten kegyelmét, mind azoknak, akik még nem találkoztak Krisztus 
szavával. Ennek helyet adunk esti alkalmainkon. Továbbá igyekszünk a már megtért tagjainkat 
tanítói alkalmakkal is segíteni abban, hogy minél hasznosabb szolgái lehessenek Urunknak, 
illetve akik még nem szolgálnak, azoknak segíteni megtalálni azt a helyet, ahol szükség van rájuk 
(ebben az új, szolgálati lehetőségek táblázat nagy segítségünkre lehet).” 

• szombaton 5 órakor senior ifjúsági óra 

A Timótheus kör missziói munkatervét így fogalmazták meg: „Az általános, alapvető céljaink 
vélhetően megegyeznek a többi, Ige köré szerveződő kisközösség céljaival. A középpont, ami 
köré gyűlünk, és amihez minden mást igazítunk: Isten Igéjének hétről hétre történő 
tanulmányozása, az „egymás hite által épülünk” szép, és hála az Úrnak, sokszor megtapasztalt 
élménye. Emellett természetesen a közösség megtartása és erősítése, az „örüljetek az örülőkkel, 
sírjatok a sírókkal” átélése, és az együtt töltött évek során kialakult kapcsolati háló fenntartása 
szintén fontos cél: nagy érték a sok barátság és kötődés, ami eddig kialakult; ezt hálásan őrizzük. 
Már 4-5 évvel ezelőtt is arról írtunk, hogy “jelenlegi és következő éveinket meghatározhatja az a 
felismerés, hogy a Timótheus nem szűnt meg, mint az időben előttünk járó ifik – és így olyan 
kérdésekkel kell szembenéznünk, amiben nincs előttünk minta. Nem láttuk, hogyan alakul egy 
egyénekből álló kisközösség élete részben családokból álló közösséggé; nem láttuk, mi történik, 
amikor a közösség tagjainak gyermekei születnek, és nőnek fel. Egyben biztosak vagyunk: ha a 
Timótheus létezni fog 10 év múlva is, tartalmi és formai szempontból minden bizonnyal más lesz, 
mint ma. A változás pedig nem történik magától és egyik pillanatról a másikra, tehát jelenleg e 
folyamatot éljük, és ebben kell új utakat találnunk magunk számára.” Nem nagyon írhatnánk mást 
most sem, de a tény, hogy még most is írunk missziói munkatervet, azt jeleni, hogy néhány lépést 
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megtettünk ezen az úton. A korábbiakhoz képest jelentős változás, hogy most már nem úgy 
járunk össze (kéthetente) bibliaórára, hogy közben mindenki megpróbálja valahol a 
nagyszülők/barátok/stb. gondjaira bízni a gyermekeit, hanem a gyermekeinket is hozzuk, és azt 
reméljük, hogy a közös játék, gyerekmegőrzés, programok és hétvégék révén ők is elkezdenek 
közösséggé formálódni, a barátaikat a gyülekezetben megtalálni. Ez jelzi azért azt is, hogy a 
közösség “missziói tevékenysége” jelentős részben a saját gyermekei felé is fordult, mind a 
hétköznapokban, mind az együtt töltött idő során.” 

• vasárnap 5 órakor ifjúsági óra több korcsoportban párhuzamosan, a lelkészek és 
missziói munkások szolgálatával. 

A Salamon ifi missziói munkatervét így fogalmazták: „Minden héten vasárnap tartunk ifjúsági 
bibliaórát. Célunk ezeken az alkalmakon Isten igéjének megismerése, és annak megértése, hogy 
személyesen mit mond Ő nekünk. Ezen kívül szeretnénk, hogy a fiatalok egymás közötti 
személyes kapcsolata is épüljön. Idén fejezzük be a 2016-ban megkezdett Példabeszédek 
könyvének tanulmányozását. Fontosnak tartjuk, hogy hívő példa is legyen előttük, ezért 
rendszeresen hívunk hívő bizonyságtevőket. 2016 novemberétől elindult a lánykör, a hitben 
érettebb lányokban felmerülő kérdések őszinte megbeszélésére, és az ige együtt 
tanulmányozására. Ezen alkalmak helyszínét az ifisek is szívesen biztosítják, az alkalmakat, a 
beszélgetést az ifivezetők vezetik. Elsődleges célunk, hogy a fiatalok Jézus Krisztussal 
találkozhassanak, és Őrá nézve éljék az életüket. Ehhez szükség van az őszinte és nyitott 
légkörre az ifiken, hogy szívesen jöjjenek ebbe a közösségbe, ezért szeretnénk a közösséget is 
építeni velük. Fontos még, hogy a teljes gyülekezetbe tartozónak érezzék magukat. Az ő 
életkorukban sok a támadás és a zűrzavar, és jó lenne, ha biztos alapja lehetne a hit és ez a 
közösség az életüknek.” 

A Jóel ifi missziói munkatervét így fogalmazták: „A legfontosabb célunk, hogy továbbra is egy 
olyan közösség legyünk, ahol Isten igéje hirdettetik, ahol az Úr Jézus váltságáról lehet hallani. 
Továbbá egy olyan csoport, ahol a 2000-2001 es születésű fiatalok hasonló értékrendű, 
gondolkozású barátokra, lelki testvérekre találhatnak, velük a barátságaikat elmélyíthessék 
egymással és az Úr Jézus Krisztussal. 

Célunk továbbá visszahívni az elmaradozott ifiseket. Főleg a fiúkkal kapcsolatban van 
tervben, hogy az összes srácot felkeressük és invitáljuk az ifi alkalmakra, továbbá külön „fiús” 
programokat szeretnénk szervezni, ahol a fiú közösség épülhet (focizás, fifázás…).” 

A Dávid ifjúsági csoport céljai a következők: „Fő célok: Az ifi rendszeresen járó tagjainak, 
(akiknek még nincs semmilyen szolgálatuk) alkalmi/állandó szolgálati lehetőség keresése, az 
ifisek az ifit érintő szervezésekbe való mélyebb bevonása, egy-egy részfeladat/feladat teljes 
kiadása. 

Közösségépítés a közös szolgálatok útján, illetve a közös szervezőmunka segítségével.  
Egyéb alkalmak: Tavasszal hitmélyítő hétvégére utazunk Neszmélyre, május vége felé. A 
hétvégén igetanulmányozással, játékokkal, beszélgetéssel töltjük az időt.   

Nyáron júniusban szintén Neszmélyre megyünk csendeshétre, ahol a nagyobb hangsúlyt az 
igetanulmányozásra, lelki beszélgetésekre fektetjük. Ősszel bátorítjuk az ifiseket a gyülekezet 
által szervezett fiú-/lányhétvégén való részvételre. Emellett nem szervezünk külön ifihétvégét, 
hanem csendesnapot tartunk. 
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Karácsonykor valamely családnál külön alkalmat tartunk, és szilveszterkor a 6 órás 
Istentisztelet után van lehetőség együtt tölteni az éjszakát beszélgetéssel, játékkal, és 
visszaemlékezéssel az évre.” 

A csoportvezetőknek havonta rendszeres imaközösségük és munkaértekezletük van. 

 

5. Baba-mama kör kéthetente szerdán ½ 10 órától. Lelkipásztorok tartják az igei alkalmat. 

III. Hittanórák 
1. Gyülekezeti: 

csütörtökön ½ 5 óvodásoknak 

 '' 1-2. osztály 

 '' 3-6. osztály 

A szolgálatokat a gyermekmissziói munkacsoport tagjai végzik (katechéták), díjazás nélkül. 

 

2. Iskolai: 

A kötelezően választható hit- és erkölcstan órákat az alábbi iskolákban tartjuk: 

Budenz úti Ált. Iskola Budenz út 20-22. 

Fillér u. Ált. Iskola, Fillér u. 70/76. 

Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Ált. Iskola, Pasaréti út 191-193. 

Virányos úti Ált. Iskola, Virányos út 48. 

Palotás Gábor Ált. Iskola, Ötvös J. utca 7. 

Zugligeti úti Ált. Iskola, Zugligeti út 113. 

 

Az órákat Dr. Daruháziné Szabó Krisztina Erzsébet, Sztelek Csilár, és Both Adrienn hitoktató 
tartják. 

 

3. Óvodai 

Zugligeti óvodában hétfő délután, Mesevár óvodában szerdán délután, Gesztenyéskert 
óvodában kedden délután. Horváth Gézáné végzi. 

 

4. Felnőtt katechézis: 

Bibliaiskola - hétfőn 6 óra, hetente 

IV. Konfirmációi előkészítő 
1. Az első évfolyamnak vasárnap reggel 9 órakor heti egy óra.  

2. A második évfolyamnak vasárnap délután 4 órakor heti egy óra, végzi a lelkipásztor. 
Mindkét konfirmációs csoport tananyaga a Heidelbergi Káté. 
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3. Felnőtteknek csütörtökön este 1/4 8 órakor. 

V. Csendeshetek, csendes hétvégék 
1. Gyermekhetek Neszmélyen, napközishét nyáron, hétvégék ősszel. 

2. Ifjúsági hetek nyáron Neszmélyen és szükség szerint más helyeken, hétvégék tavasszal, 
ősszel. 

3. Házaspári- és családos hetek nyáron különböző helyeken. 

4. Férfi-, női hetek nyáron, férfi hétvége tavasszal, csendesnapok ősszel. 

VI. Időnkénti különleges alkalmak 
1. Nagy ünnepek első napján és nagypénteken három, óév napján du. két istentiszteletet 

tartunk.  

2. Presbiteri imaközösség hónap első keddjén 1/4 8 órától. 

3. Imaóra - csütörtökön 5 órától. 

4. Missziói bizottság összejövetele évi 5 alkalommal egy szombat de. 

5. Gyermekmunkások és ifjúsági szolgálók összejövetele kéthavonta. 

6. A reformáció napján istentisztelet. 

7. Szeptember utolsó hetében evangélizációs hét. 

8.Világ-egyetemi előadásokat (havonta első pénteken este). 

9. Kórus szolgálata Budapesten kívül. 

10. Csütörtökön énekkari próba. 

11. Évente 4-5 szeretetvendégség. 

12. Óév estéjén gyülekezeti szilveszter. 

13. Óév estéjén 23.30 órakor úrvacsora. 

14. Református imahét január elején. 

15. Januárban presbiteri csendesnap. 

16. Újévkor de. és este istentisztelet. 

17. Férfi- és női csendesnapok. 

18. Zenés áhítat. 

19. Istentisztelet alatt felügyelet a kisgyermekekre. 

VII. Sérültek közti misszió 
1. Mozgássérültek 

Tihanyi kör szervezésében nyáron csendeshét nekik, kísérőkkel, szeretetvendégség 
tavasszal és karácsony előtt. 
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2. Hallássérültek 

A vasárnap 10 órai istentiszteleten alkalmanként jeltolmácsolás a templomban 

 

3. Értelmi fogyatékosok 

Évente több látogatás, lelki és fizikai szolgálat Dunaalmáson. 

VIII. Egyéb misszió 
1. Házassággondozó szolgálat 

Konferenciák, csendesnapok, -hetek (Nemeskéri Pál és Jaczkovits Viktor) 

 

2. Kórházmisszió 

A gyülekezet területén levő kórházakban látogatás, istentiszteletek, beszélgetések 

 

3. Börtönmisszió 

Többen engedéllyel, rendszeresen bejárnak börtönökbe, bibliaórákat tartanak, 
lelkigondoznak, evangéliumi iratokat visznek. 

 

4. EMO-szolgálat 

Többen rendszeresen részt vesznek traktátus-osztásban Budapesten és vidéken. 

 

5. Gedeon Társaság 

Több férfi rendszeresen végzi a Biblia-osztást különböző intézményekben, a nemzetközi 
szabályoknak megfelelően. 

 

6. Cigánymisszió 

Nógrádi falvakban (Drégelypalánk, Bér) végeznek elsősorban cigányok között missziói 
munkát gyülekezeti tagok. 

 

7. Gyermekotthonos szolgálat 

Több ifjúsági csoportból is szolgálnak a Völgy utcai és tavaly óta a Heinrich István utcai 
gyermekotthonban hetente kisiskolások és kamaszok között. Céljuk továbbra is a gyermekek 
hivogatása és elkisérése a korosztályuknak megfelelő gyülekezeti alkalmakra is, megmutatni 
nekik, hogy lehet egy gyülekezethez tartozni, oda saját indíttatásból eljárni. 2018-ban is szeretnék 
folytatni az eddig is működő szolgálati tevékenységeket: Kiemelt húsvéti és karácsonyi alkalmak, 
Közös Alkalmak szervezése (havi egy szerda), külsős program: kirándulás, gyermekeket 
meghívni a gyülekezet gyermekhetére, gyermekeket hozni vasárnaponként az Istentiszteletre, 
fiatalokat hívogatni a korban megfelelő ifibe. És szeretnének egy olyan hetet szervezni nyáron, 
amikor minden nap bemennének a gyerekekhez délután. 



 BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

 

MISSZIÓI MUNKATERV A 2018. ÉVRE 11 

 

 

8. PIKK és FOGADÓ 

Ifjúsági tagok, fiatalok és fiatal felnőttek számára szerveznek programokat missziói céllal is. 

 

9. Határon kívüli misszió 

Kazetta- és iratmisszió számos ország magyar gyülekezeteibe. 

Kárpátaljai református gyülekezetek gyermekei számára nyári tábor szervezése.  

Délvidéki gyermekmisszió támogatása. 

 

10. Iratmisszió, kazetta, CD, DVD misszió.  

Az elhangzott igehirdetések írott és hallgatható formában megszerezhetők. Áldás, békesség! 
hírlevelünk (évi 6 alkalommal) a gyülekezet életéről, missziói céllal is. (Beretvás Péter, Pálffy 
Péter, Viczián Miklós) 

 

11. Gyülekezeti honlap 

Az elhangzott igehirdetések írott és hallgatható formában megtalálhatók a gyülekezet 
honlapján (www.refpasaret.hu). Egyes igehirdetések jeltolmácsolt változata is rendelkezésre áll. 
Megtalálhatók még az Áldás, békesség! gyülekezeti újság visszamenőleges számai és Egyéb 
anyagok. A visszajelzések szerint a honlap a határon túli misszióban is fontosabb szerepet tölt 
be. 

  

http://www.refpasaret.hu/
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IDŐRENDI KIMUTATÁS 

a 2018. évi missziói munkatervhez 
 

HETIREND 

 

Vasárnap ½ 8 imaközösség 

 8 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet (2 korcsoportban) 

 9 konfirmációi előkészítő 1. évf. 

 ½ 10 imaközösség 

 10 órakor istentisztelet 

 10 órakor gyermek-istentisztelet (4 korcsoportban) 

 ½ 4 órakor istentisztelet a Kútvölgyi öregotthonban 

 ½ 4 órakor istentisztelet a Szent Erzsébet öregotthonban 

 4 órakor konfirmációi előkészítő 2. évf. 

 5 órakor ifjúsági bibliaóra (7 korcsoportban) 

 6 órakor evangélizáció (havonta egyszer) 

 

Hétfő ¾ 8 a Baár-Madas Gimnázium diák istentisztelete 

 ½ 6 órakor női hitmélyítő óra 

 6 órakor bibliaiskola (hetente) 

 

Kedd 10 órakor női bibliaóra 

 6 órakor bibliaóra a mozgássérültek telepén 

 6 órakor női bibliaóra 

 6 órakor férfi bibliaóra 

 ½ 7 felnőtt fiatalok bibliaórája 

 

Szerda ½ 10 órakor baba-mama kör kéthetente 

 ½ 6 órakor házaspári kör kéthetente 

 6 órakor házaspári körök 

 6 órakor felnőtt fiatalok bibliaórája 

 ½ 7 órakor ifjúsági bibliaóra 

 7 órakor családos kör kéthetente 
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Csütörtök 4 órakor asszonykör 

 ½ 5 hittanórák 

 5 órakor imaóra a lepraszolgálat részvevőinek (havonta) 

 5 órakor imaóra 

 6 órakor istentisztelet 

 7 órakor énekkari próba 

 ¼ 8 órakor konfirmációi előkészítő felnőtteknek  

 8 órakor mamakör (havonta) 

 

Péntek 6 órakor ifjúsági hitmélyítő, kis csoportokban 

 6 órakor ifjúsági bibliaóra (2 csoportban) 

 6 órakor özvegyek bibliaórája (havonta) 

 

Szombat 5 órakor házaspári kör (gyermekmegőrzővel) 

  5 órakor senior ifjúsági óra kéthetente 

 

 

Ezt a missziói munkatervet a Bp.–Pasaréti Református Egyházközség presbitériuma 2018. 
január 20-án tartott gyűlésén elfogadta, és 3 / 2018 sz. határozatával az egyházmegyére való 
felterjesztését elrendelte. 

 

 

Budapest, 2018. január 20. 


