
 

 

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

MISSZIÓI MUNKATERVE A 2020. ÉVRE 

 

Bevezetés 

 

 A 2020. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 2 Mózes 33, 15 alapján: „Ha a te 
orcád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen.” üzenete fényében szeretnénk szolgálni misszió-
ba küldő Urunknak. A római katolikusok számára hazánkban szervezett eucharisztikus világ-
kongresszus üzenete miatt nagyon fontosnak tartjuk, hogy az úrvacsorával kapcsolatos biblikus 
tanítást minden gyülekezeti tagunk megismerhesse. Igehirdetésekben, bibliaórákon, személyes 
beszélgetésekben így akarjuk bátorítani őket az úrvacsorai közösség átélésére, és segíteni, 
hogy tisztában legyenek a római katolikus tévtanítás veszélyeivel. 
 A missziói munka összefogásában, végzésében a lelkipásztorok munkáját segítik a külön-
böző bizottságokban, vagy gyülekezeti csoportokban is szolgáló presbiterek, valamint a külön-
böző 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 közös-
ségének építése valósulhat meg. A hazánkban szervezett eucharisztikus világkongresszus mi-
att fontosnak tartjuk, hogy az úrvacsorával kapcsolatos biblikus tanításban a szolgálók is elmé-
lyedhessenek, hogy így ők is bölcsen segíthessék a tagok tisztánlátását, buzdíthassanak az úr-
vacsorával való élésre az istentiszteleteken. 
 Idén is csendesheteket tartunk a különböző csoportok számára Neszmélyen és más helye-
ken. 
 Az ifjúság számára számára idén csoportonkénti tavaszi csendeshétvégét szervezünk. A 
tavalyi közös hétvégéjük nagyon áldott és építő lehetett, fontos azonban, hogy a saját bibliakö-
rükhöz tartozókkal is elmélyüljön a lelki közösségük, az elmaradozó ifitagokat is így igyekeznek 
visszacsalogatni. 
 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 gyere-
kek közelebb kerüljenek a gyülekezethez.  
 A három óvodában folyó hitoktatás sok áldást jelent, ami különösen nagy ajándéka Isten-
nek. A kötelező erkölcstan vagy helyette választható hitoktatás fontos szolgálatot jelent az isko-
lai hitoktatásunkban.  
 A legkisebbek közti szolgálatban jól bevált, hogy 2 éves tanmenetben tanítjuk őket a Szent-
írásra. Arra továbbra is törekszünk, hogy kevesebbet, alapvető bibliai igazságokat tanítsunk 
meg nekik, de azt mélyen, hogy az életben tiszta igei alappal induljanak. Szeretnénk, ha a szol-
gálói közösségünkben megerősödne az „egy testhez tartozás” érzése, ha mindenki magáénak 
tudná a szolgálatot, és mélyülne az egymással való közösségünk. A gyermekek nagy létszáma 
miatt az óvodás korúakat két csoportra osztottuk. Ez több feladatot, szervezést jelent a szolgá-
lók számára. Akiknek bizonyos időközönként énektanítást is szervezünk, hogy megismerhessék 
a gyermekénekeket.  
 Idén is folytatjuk a baba-mama kört, ahol a gyermekekkel együtt lehet az édesanyáknak ta-
nulmányozni Isten igéjét, imaközösségben lenni, testvéri közösséget ápolni. Olyan alkalmakat is 
szervezünk számukra, ahol a teljes családok részt vehetnek (családi nap tavasszal, családi 
szilveszter). Fontos célunk az elmúlt évek folyamán a csoporthoz csatlakozott, de szülés miatt 
otthon maradt édesanyák és babáik újbóli hívogatása, és visszaintegrálása a csoportba, és új 
tagok meghívása.  



 

 

 Az idén konfirmálók becsatlakoznak a Gedeon ifjúsági csoportba. A konfirmandusok szá-
mára nyáron külön csendeshetet tartunk, hogy erősítsük a közösségüket. 
 Olyan fiatal házasok és egyedülállók számára, akik nemrég óta kapcsolódtak a gyülekezet-
hez és még nem tartoznak egyik csoporthoz sem, Józsué néven egy új házaskört szerveztünk.  
 A kórus idén is szeretne minél több időshöz eljutni a kántálás szolgálatában. Új CD-t kiadni 
a fennállása 50. évfordulójának alkalmára.  
 Tavaly adventben a Jóséb Bassabet ifi ment el kántálni idősekhez, amit idén is szeretné-
nek. Tapasztalva ennek áldásait a többi ificsoportot is bátorítjuk erre. 
 A Szent Erzsébet Otthonban folytatjuk a rendszeres istentiszteleti alkalmakat, melyen a se-
gítők hűséggel szolgálnak. A Kútvölgyi úti Otthonban szolgálók továbbra is szeretnének az igei 
alkalmak mellett mélyebb lelki beszélgetéseket is az idősekkel. Az igeolvasásra ösztönzés mel-
lett szeretnék elérni az idős testvérek szolgálatba állását, közösséggé formálódását: számontar-
tás, hívogatás, alkalmakra kísérés, egymás lelki-testi támogatása, mosogatás az úrvacsora 
után. 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. Közü-
lük 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. Ta-
valy jól bevált, hogy a Lepramisszió Kalauza szerinti ország mellett a Wycliffe havonkénti Hírle-
vele szerint is választunk országot imádságunk tárgyaként. Rendszeresen könyörgünk a Wyclif-
fe munkájában részt vevő magyarokért, kiváltképp a mi gyülekezetünk kiküldötteiért. 
 Ebben az évben is az imahetet egyházmegyénk 7 gyülekezetével közösen tartjuk. Vendég 
igehirdetők szolgálnak igehirdetéssel „Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette 
a megszentelteket.” (Zsid 10,14) - témában, melyet a gyülekezet közös imádsága követ. Sze-
retnénk, ha a gyülekezet imádkozó közösséggé formálódna, ahol a kisebb és nagyobb közös-
ségben is tudunk hangosan imádkozni. 
 Céljaink tehát ebben az évben különösen a gyülekezet belső lelki, az úrvacsorában is átélt, 
közösségének,  megerősítése, megújítása az év elején kapott igei bátorítás alapján 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 is kéthetente hétfőnként 
bibliaismereti alkalmakat tartunk, ahol az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvet 
tanulmányozzuk. A presbitérium határozata alapján a 10 órai istentiszteletet online közvetítjük. 
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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 3 korcsoportban és 10 órakor 4 korcsoportban gyermek-istentisztelet. 
A gyerekmissziós munkatársak által tavaly összeállított 2 éves tanmenet szerint ismerhetik meg 
a Szentírást a kisgyermekek. A nagyobbak számára a tanmenet témája már a konfirmációra 
való felkészítés részét képezi. 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. 
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. 

 3. Minden szerdán 6 órakor és szombaton 5 órakor fiatal házasok bibliaórája, 
gyermekmegőrzéssel, kéthetente szerdán 6 órakor Filippi házas kör, és Betlehem családos kör, 
kéthetente szerdán, hétfőn felváltva Józsué kör, kéthetente szombaton 6 órakor Noé bárkája 
családos kör, valamint a Dániel ifiből alakult családos kör.  

4. Ifjúsági bibliaórák: 

− kedden 6 órakor fiatal felnőttek 

− szerdán 6 órakor senior ifjúsági óra.   

− pénteken 6 órakor ifjúsági óra a Nehémiás és az Onézimosz ifinek, kéthetente 6 órakor 
Sámuel kör. 

− szombaton 5 órakor senior ifjúsági óra 

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

 

A Nehémiás ifi idén februártól nem vasárnap, hanem pénteken tartja bibliaóráját. Úgy látják, ez 
jobban szolgálja a fiatalok közösséggé formálódását. 

 5. Baba-mama kör kéthetente szerdán 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. 
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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 Szepesy Fruzsina, Sztelek Csilár, Both Adrienn, Leveleki Kinga hitoktató, és 
Czakó Zoltán beosztott lelkész tartják. 

 

3. Óvodai 

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

 

4. Felnőtt katechézis:  

 Bibliaismeret - hétfőn 6 óra, kéthetente 

 
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. 

3. Felnőtteknek kedden este 7 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 6-8 hetente. 

6. A reformáció napján istentisztelet. 

7. Szeptember utolsó hetében evangélizációs hét.  

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

9. Kórus szolgálata Budapesten kívül, kántálás időseknél. 
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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. 
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  
2. Kórházmisszió 
 A gyülekezet területén levő kórházakban látogatás, 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 a Heinrich István utcai 

gyermekotthonban hetente kisiskolások és kamaszok között.  
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.  
11. Gyülekezeti honlap 
 Az elhangzott igehirdetések írott és hallgatható formában megtalálhatók a gyülekezet 

honlapján (www.refpasaret.hu). Egyes igehirdetések jeltolmácsolt változata is 

http://www.refpasaret.hu/
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rendelkezésre áll. Megtalálhatók még az Áldás, békesség! gyülekezeti újság 
visszamenőleges számai és Egyéb anyagok (Világ-egyetemi előadások, Csendesnapok, 
Zenés áhítatok, Ünnepek). A visszajelzések szerint a honlap a határon túli misszióban is 
fontosabb szerepet tölt be. 
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IDŐRENDI KIMUTATÁS 

a 2020. évi missziói munkatervhez 

 

HETIREND 

 

Vasárnap  ½ 8 imaközösség 

8 órakor istentisztelet és gyermek-istentisztelet (3 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 (6 korcsoportban) 

    6 órakor evangélizáció (havonta egyszer) 

 

Hétfő   ¾ 8 a Baár-Madas Gimnázium diák istentisztelete 

    ½ 6 órakor női hitmélyítő óra 

 6 órakor bibliaismeret (kéthetente) 

 

Kedd   10 órakor női bibliaóra 

    6 órakor bibliaóra a mozgássérültek telepén 

    6 órakor női bibliaóra 

    6 órakor férfi bibliaóra 

    6 felnőtt fiatalok bibliaórája 

    7 órakor konfirmációi előkészítő felnőtteknek  

 

 Szerda   10 órakor baba-mama kör kéthetente 

     6 órakor házaspári körök 

     6 órakor felnőtt fiatalok bibliaórája 

     6 órakor családos kör kéthetente 

      

Csütörtök  4 órakor asszonykör 

    ½ 5 hittanórák 

5 órakor imaóra a lepraszolgálat részvevőinek (havonta) 

5 órakor imaóra 

    6 órakor istentisztelet 

    7 órakor énekkari próba 

    8 órakor mamakör (havonta) 
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Péntek   6 órakor ifjúsági hitmélyítő, kis csoportokban 

    6 órakor ifjúsági bibliaóra (3 csoportban) 

    6 órakor családos kör (kéthetente) 

    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 2020. 
január 25-én tartott gyűlésén elfogadta, és 3 / 2020 sz. határozatával az egyházmegyére való 
felterjesztését elrendelte. 

 

 

Budapest, 2020. január 24. 

 

 

 

 

gondnok                                                lelkipásztor 

 

 
 
 
 


