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I. PREAMBULUM 
 

 

 

„…mindent vizsgáljatok meg: 
a jót tartsátok meg…” 

1.Thessz 5:21. 

 

 

 

 

Bár a járvány miatt nehezebb körülmények között, de egyházközségünk missziói 
munkája – Isten kegyelméből és megőrző szeretetéből – folyamatos. Lehet, hogy kevesebbet 

tervezhetünk, az is lehet, hogy több alkalmunkat halasztani kell, esetleg le kell némelyikről 
mondani, de az elmúlt évek tapasztalatai szerint az egyház az alapvető küldetését, az 

igehirdetést, a tanítást, a sákramentumok kiszolgáltatást és a lelkigondozást a pandémia alatt is 
gyakorolni tudja.  

A megnehezedett feltételek mellett Istenbe vetett bizalommal tervezzük meg a 
Kecskeméti Református Egyházközség missziói munkáját. Ez a tervezés és a munka irányítása 
négy szinten történik. 

Az egyházközség mindenekelőtt megfogalmazta távlati céljait (Küldetésnyilatkozat és 
Jövőkép), hogy az egyes évek missziói munkaterveit ehhez az irányvonalhoz lehessen igazítani. 

A missziói munkaterv egy konkrét missziói év aktuális céljait fogalmazza meg az egész 
gyülekezetre nézve, mintegy keretet adva a különböző közösségek, városrészek, csoportok, 
intézmények sajátos missziói terveinek. A missziói naptár gerincét, ritmusát a havonta 

megtartott úrvacsorai istentiszteletek sorozata adja. 

A szolgálatok konkrét szervezése, összehangolása a beosztásokon történik. Minden 
hónap utolsó péntekén, az ún. nagybeosztáson előre tekintünk a következő hónap nagyobb 
előkészületet igénylő alkalmaira, a heti pénteki beosztásokon pedig a következő hét részletes 
szolgálati beosztása történik meg. 

Célunk, hogy a missziói munkaterv lényegre törő, rugalmas, a missziói munkát széles 
körben segítő és összehangoló dokumentum legyen, amely az egész közösségnek támpontot ad 
a mindennapi szolgálat-szervezésben.  

  

 

 

 

 

  



II. TÁVLATI CÉLOK 
 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség küldetésnyilatkozata: 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség, urának és megváltójának, Jézus Krisztusnak 
a küldetésében eljárva végzi az evangélium hirdetését, az Ő egyháza építését.  
 Felelősséget érezve Kecskemét város egész társadalmáért, úgy szolgál, hogy elérje és 
megszólítsa a vallástalan, vagy csak névleg vallásos embereket és őket Jézus Krisztus élő hitű 
tanítványaivá tegye, a hálaadó gyülekezeti közösségbe vonzza. 
 Keresztyén hitét a Szentírás alapján, a református hitvallásokkal megegyezően 
gyakorolja. 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség jövőképe: 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy az Ige tiszta hirdetése járja át 
Kecskemét egész társadalmát, vagyis az istentiszteleti, a bibliaórai és a hitoktatói-tanítói 
alkalmak a város egész területén könnyen és közvetlenül elérhetők legyenek. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy a városban hálózatszerűen 
elhelyezkedő és szolgáló református közösségek ne csak tudjanak egymásról, hanem egymás 
terhét hordozva (Gal 6:2.) közös alkalmakon, szolgálatokon keresztül testvéri közösséget 
alkossanak. Gyülekezeti csoportjainkban, intézményeinkben és munkatársi közösségeinkben 
egészséges, bizalom alapú, nyílt légkör uralkodjon. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy megteremtse és biztosítsa a 
nagyvárosi társadalom igehirdetői, pásztori, tanítói és diakóniai szolgálatainak minden külső és 
belső feltételét. Megkeresse, szolgálatba állítsa és szolgálatukban támogassa Isten elhívottjait. 
Ennek eszközeként tekintünk a gyülekezet anyagi javaira, melyeknek mindenestől ezt a célt 
kell szolgálniuk. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy mint Isten ajándékainak 
közössége, felfedezze, szolgálatba állítsa és megbecsülje a gyülekezetnek adott összes lelki 
ajándékot. Lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti munkások és a gyülekezet alkalmazottai 
közös engedelmességben, testvéri közösségben és egymást támogató szeretetben végezzék 
szolgálataikat. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy az oktatási-nevelési, valamint a 
szeretetszolgálati intézmények alapításában és fenntartásában kapott lehetőségeit Isten 
dicsőségére és az evangélium hirdetésére fordítsa. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja a lelki, szellemi és épített örökségének 
megbecsülése és ápolása. Reformátusként valljuk, hogy megújított és mindig megújulásra kész 
közösség vagyunk. Ezért mindenben készek vagyunk Isten előtt önvizsgálatot tartani és az Ő 
igéjének ítélete szerint a felismert rossz, hiányos, vagy meghaladott gyakorlatot és 
gondolkodást vonakodás nélkül megváltoztatni. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja a más hitvallású keresztyén 
felekezetekkel, vallási közösségekkel kölcsönös tiszteletben és nagyrabecsülésben élni, velük 
a város javára együtt munkálkodni. 



III. A 2022. MISSZIÓI ÉV FELADATAI 
 

 

 

Alapok és újjáépítés 

 

A pandémia miatt a 2022. missziói évben – az előző két évhez hasonlóan – az egyház 
alapszolgálatainak a megtartása és a lehetőségek szerinti újraindítása, megerősítése lesz a cél. 
 

Gyülekezetünk legfontosabb küldetése, hogy az Isten Igéjének igaz hirdetése minél 
szélesebb körben átjárja a várost. Ez az istentiszteleti közösségekben, a reggeli áhítatokon, a 

bűnbánati sorozatokon, evangelizációkon, a bibliaórákon és a tematikus igei sorozatokon 

keresztül jelenik meg. 

Reményeink szerint a legtöbb istentisztelet a járványügyi korlátozások mellett is 
folytatható lesz. Kivétel ez alól az igen kis helyiségben tartott Voelker-telepi istentisztelet, 

illetve az idegen tulajdonban tartott széchenyivárosi és petőfivárosi istentisztelet, mert ott az 
állami járványügyi szabályok akadályozhatják az alkalmak megtartását.  

Nagyobb veszélyben voltak/vannak a kisebb helyen tartott bibliaórák, sorozatok. Itt – 

járványügyi korlátozások esetén – a nagyobb helyiségbe való áttelepítés, vagy az ideiglenes 
felfüggesztés és gyors újraindítás lehet a megoldás. 

Célunk, hogy az igei közösség folyamatos legyen, s hogy minél több gyülekezeti tag 
számára legyen elérhető az istentiszteletek mellett a bibliaórai, kiscsoportos igei közösség is. 

 

Az úrvacsorai közösségek gyülekezeti életünk mérföldkövei. Reménységünk szerint 
2022-ben is minden hónapban minden istentiszteleti közösségünkben megteríthetjük az 
úrasztalát. A kiskelyhes úrvacsoraosztásra való áttérés és a nagy ünnepeken az úrvacsorai 
alkalmak számának növelése segíti a gyülekezeti tagok bizalmának erősítését. Fontos cél, hogy 
az Sion Házakban, a városi nyugdíjas-házakban, a kórházban, illetve a családlátogatások során 
azok számára is biztosítsuk az úrvacsorai közösségben való részvételt, akik az istentiszteletekre 
már nem tudnak eljönni. 

 

Az egymás terheinek hordozásában – akár a könyörgésben, akár az anyagi 
segítségnyújtásban, szeretetszolgálatban – a járványos időszak akár erősödést is hozhat. Jó 
volna, ha a közösen mondott imádság, a közbenjárás, az egymás terheinek hordozása, a 

szolidaritás, a tartósélelmiszer-gyűjtés a járvány után is intenzív maradna. 

 

A pasztoráció, a személyes lelkigondozás esetében a járvány sok nehézséget jelent. A 
közvetlen jelenléttel járó alkalmak ritkulása, a távolságtartás, a kórházak, öregotthonok ismételt 
lezárása komoly akadálya a lelkigondozásnak. Ezt valamelyest ellensúlyozhatjuk a telefon-

lelkigondozás erősítésével. A pandémia rámutatott, hogy milyen fontos a gyülekezeti tagok 
egyéni, személyes számontartása, mert a szigorítások alatt gyakorlatilag csak azokkal tudtuk 
tartani a kapcsolatot, akiknek a személyes adatait, telefonszámát, email-címét naprakészen 
tudtuk. Ezért fontos feladat, hogy a szabadabb időszakokban a gyülekezeti tagok elérhetőségét 
megszerezzük, egyeztessük.  

 

A hitoktatás szolgálatán keresztül kb. 1.500 kollégiumi és 1.300 városi, azaz mintegy 
2.800 hittanost érünk el. Az egyik missziói cél, hogy ez a nagymérvű szolgálat megmaradjon. 
Ezt mind a kollégiumban, mind pedig a városi hitoktatásban, még az online oktatás keretei 
között is tudtuk tartani. A másik cél, hogy a hitoktatás és a gyülekezeti, sőt az istentiszteleti élet 

minél nagyobb fedésbe kerüljön egymással, s hogy a hittanosok átérezzék, hogy az iskolai 



(óvodai) hittan és az istentiszteleti közöség ugyanannak a gyülekezetnek a megjelenési, 
szolgálati formái. Éppen ezért fontos, hogy az istentiszteleti közösségek és a hitoktatói munka 

keresse és erősítse a kapcsolatát. Végül fontos cél – különösen a „járvány-sújtotta nemzedékek” 
számára –, hogy a konfirmáció után a fiatalok minél nagyobb számban épüljenek be az ifjúsági 
közösségeinkbe. 

 

Covid-hatás a misszió-szervezésben 

 

Az elmúlt évek tapasztalatai új ismereteket adtak a missziószervezés területén, ezeket 
érdemes megfogalmazni, illetve a járványtól függetlenül is alkalmazni. 

 

Rugalmasabb szervezés, rövidebb határidők 

A korábbi évek gyakorlata megengedte, hogy a missziói munkát (is) éves 
időintervallumban tervezzük: amit decemberben leírtunk, az jó eséllyel egy éven át tartható 
volt. A járványhelyzet mindezt újra és újra összezilálta, a tervezési távlatokat hónapokra, 
esetleg hetekre lerövidítette. Ugyanakkor a missziói munkában a legtöbb esetben elegendő is 
ez a néhány hetes, hónapos tervezési idő, s a meghiúsult alkalmak későbbi időpontban 
megtarthatók. Mindebből az következik, hogy a missziói munkában érdemes sokmindent 
rugalmasan kezelni, az alkalmak feltételes módban, esetleg eleve több lehetséges dátummal 
megtervezni és a rövidebb szervezésű szolgálatokat preferálni. 

 

Ciklikusság 

Az elmúlt két év alapján a járvány mozgásában bizonyos ciklikusság volt 
megfigyelhető: a fertőzések száma október-december és február-május között volt magas, 
januárban, illetve június-szeptember között alacsony. Ennek felismerése segíthet türelmet, 
fegyelmet és önmérsékletet gyakorolni a járvány tetőzése idején, illetve felkészíthet a gyors, 
hatékony szervezési munkára a szabadabb időszakokban. 

  

A pasztoráció feladatai 

Az első hullámok tapasztalata volt, hogy azokat a gyülekezeti tagjainkat, akik „csak” 
rendszeres istentiszteletre járók voltak, de nem volt meg a telefonszámuk, eMail-címük, éppen 
a lezárások, a szeparáció ideje alatt „elvesztettük szem elől”. Ebből okulva is ragaszkodnunk 
kell a közvetlen jelenléttel járó istentiszteletek megtartásához. Ez a templomban, Katonatelepen 

és Kadafalván minden további nélkül megoldható s jó reménységgel vagyunk afelől, hogy a 
Széchenyivárosban és a Petőfivárosban is folyamatosan tudjuk majd tartani, a Voelker-telepen 

pedig újra tudjuk indítani alkalmainkat. Ezzel együtt érdemes a gyülekezeti tagok elérhetőségét 
a lelkészeknek begyűjteni, hogy alkalom adtán megkereshető, számon tartható legyen 
mindenki.  

 

Az egyéni kegyességgyakorlás jelentősége 

A járvány-helyzet gyülekezeti kezeléséhez nemcsak a lelkészi munka, de a gyülekezeti 
tagok egyéni kegyességgyakorlatának erősítésére is szükség lesz. Azok a gyülekezeti tagok 
tudtak és tudnak majd érdemibb módon részt venni a gyülekezet életében, akik a 
kegyességgyakorlás passzív, „fogyasztói” módja mellett aktív, kontaktust kereső és működtető 
módon is jelen tudnak lenni. A missziói munka szervezésének az egyik, a járvány-helyzetben 

felértékelődött ága az egyéni kegyességgyakorlás erősítése. Ennek konkrét megjelenési formái: 
a rendszeres istentiszteleti jelenlét mellett bibliaköri, kiscsoportos kapcsolatok kialakítása, 
ápolása, elektronikus (telefonos, internetes) kapcsolati hálóban való részvétel, egyéni, otthoni 
igeolvasás, imádság, esetleg úrvacsoravétel, kegyességi irodalom olvasása, valamint a 
szolidaritás, segítségnyújtás és segítségkérés a gyülekezet diakóniai szolgálatán belül.    



IV. MISSZIÓI NAPTÁR 
 

2021. december 

XII. 22-24.   Úrvacsorai előkészítő sorozat 
XII. 25-26.   Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletek 

 

 

2022. január 

I. 17-22.   Ökumenikus imahét 
I. 23.     Úrvacsorás istentiszteletek 

 

2022. február 

II. 6.    Diakóniai Vasárnap 

II. 7-9.    Lelkipásztori műhely („Balatonfenyves”) 
II. 14-19.   Úrvacsorai előkészítő / Házasság hete 

II. 20.    Úrvacsorás istentiszteletek 

 

2022. március 

II. 28. – III. 5.   Böjti Evangelizáció 

III. 4.    Ökumenikus Világimanap 

III. 6.    Böjtfő – Úrvacsorás istentiszteletek 

III. 8-10.   Evangélikus – Református Esték 

III. 27.    Kollégiumi istentisztelet 
 

2022. április 

IV. 10.    Virágvasárnap 

IV. 11-16.    Nagyheti evangelizáció (Belvárosi Református Missziói Napok) 

IV. 17-18.   Húsvéti úrvacsorás istentiszteletek 

IV. vége   Missziói Bizottság és Diakóniai Bizottság párhuzamos ülése 

 

2022. május 

V. 5-7.    Bűnbánati sorozat 
V. 8.    Úrvacsorás istentiszteletek 

V. 21.    Emmausi Gyülekezeti Nap 

V. 26.    Áldozócsütörtök 

 

2022. június 

V. 30. – VI. 4.   Pünkösdi evangelizáció és konfirmációs vizsgák 

VI. 5-6.   Pünkösd, Úrvacsora, Konfirmáció 

VI. 7-9.   Lelkészcsaládok csendesnapjai 
 

2022. július 

VI. 30. – VII. 2.  Bűnbánati sorozat 
VII. 3.    Úrvacsorás istentiszteletek 

VII.     Gyülekezeti Családi Nap az Emmausban 

 

2022. augusztus 

VIII. 18-20.   Bűnbánati sorozat 
VIII. 21.   Úrvacsorás istentiszteletek 

VIII. vége   Missziói Bizottsági ülés 



2022. szeptember 

IX. 22-24.   Bűnbánati sorozat 
IX. 25.    Úrvacsorás istentiszteletek 

 

2022. október 

X. 16.    Kollégiumi istentisztelet 
X. 24-26.   Reformációi Esték előadássorozat 
X. 27-29.   Bűnbánati sorozat 
X. 30.    Úrvacsorás istentiszteletek 

X. 31.    Reformációi istentiszteletek 

 

2022. november 

XI. eleje   Missziói Bizottsági ülés 

XI. második fele  Ádventváró családos délután 

XI. 21-26.    Ádventi evangelizáció meghívott lelkipásztorokkal 
XI. 27.    Ádventi úrvacsorás istentiszteletek 

 

2022. december 

XII. 4.    Kárpát-medencei Imanap 

XII. 22-24.   Úrvacsorai előkészítő sorozat 
XII. 25-26.   Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletek 
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I. PREAMBULUM 
 

 

  

 

„Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus.” Ef 5:14. 

 

 

 

Az egyházközségek életében kialakult az a rend, amelyben a missziói munka a 
struktúrákat, alkalmakat megismételve épít az előző évek eredményeire. Ha van is újítás, 
változtatás, a gyülekezet élete fő elemeit tekintve éveken keresztül megegyezik. Ez lehet a 
megújulásra való restség jele, de – pozitívan fogalmazva – nevezhetjük ezt a stabilitás, a 
biztonság, a kiszámíthatóság időszakának is. 
 

Akárhogyan is vélekedjünk erről a jelenségről, bizonyos, hogy a Kecskeméti 
Református Egyházközség – és még sok száz gyülekezet élete – a 2020/21. esztendőkben nem 
eszerint a képlet szerint működött. A 2020 márciusában kiszélesedő pandémia minden 
tekintetben átírta az egyházközség terveit, működését, lehetséges céljait. Nemzedékek óta nem 
történt az meg, hogy nemcsak a különlegesebb alkalmakról (táborokról, ünnepségekről, 
koncertekről), de még a vasárnapi istentiszteletekről is lekellett egy ideig mondanunk.  
  

Úgy kell elkészítenünk a 2021. évi missziói munkatervet, hogy nem látjuk előre, mikor 
térhet vissza az élet – a missziói munka – a normális kerékvágásba. Mindazon által ez a 

kényszerű szünet alkalmat adhat eddigi gyülekezeti életünk elemeinek átvizsgálására: mi az, 
amit – kedvező körülmények között – érdemes újraindítani, s mi az, aminek – ha egykor 

hasznos és indokolt volt is – lejárt a „rendelt ideje”. 
 

Ennek az átgondolásnak az első, konkrét lépése az lehet, ha a veszélyhelyzet elmúltával 
elővesszük a 2020. évi missziói munkatervet, és sorra vesszük az elmaradt, elhalasztott 
alkalmakat. Egyenként kell döntenünk arról, hogy melyek azok, amelyek végképp elvesztek, s 
melyek azok, amelyeket – a lehetőségek helyreálltával továbbra is indokolt megszerveznünk.  

 

  



II. TÁVLATI CÉLOK 
 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség küldetésnyilatkozata: 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség, urának és megváltójának, Jézus Krisztusnak 
a küldetésében eljárva végzi az evangélium hirdetését, az Ő egyháza építését.  
 Felelősséget érezve Kecskemét város egész társadalmáért, úgy szolgál, hogy elérje és 
megszólítsa a vallástalan, vagy csak névleg vallásos embereket és őket Jézus Krisztus élő hitű 
tanítványaivá tegye, a hálaadó gyülekezeti közösségbe vonzza. 
 Keresztyén hitét a Szentírás alapján, a református hitvallásokkal megegyezően 
gyakorolja. 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség jövőképe: 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy az Ige tiszta hirdetése járja át 
Kecskemét egész társadalmát, vagyis az istentiszteleti, a bibliaórai és a hitoktatói-tanítói 
alkalmak a város egész területén könnyen és közvetlenül elérhetők legyenek. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy a városban hálózatszerűen 

elhelyezkedő és szolgáló református közösségek ne csak tudjanak egymásról, hanem egymás 
terhét hordozva (Gal 6:2.) közös alkalmakon, szolgálatokon keresztül testvéri közösséget 
alkossanak. Gyülekezeti csoportjainkban, intézményeinkben és munkatársi közösségeinkben 
egészséges, bizalom alapú, nyílt légkör uralkodjon. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy megteremtse és biztosítsa a 
nagyvárosi társadalom igehirdetői, pásztori, tanítói és diakóniai szolgálatainak minden külső és 
belső feltételét. Megkeresse, szolgálatba állítsa és szolgálatukban támogassa Isten elhívottjait. 
Ennek eszközeként tekintünk a gyülekezet anyagi javaira, melyeknek mindenestől ezt a célt 
kell szolgálniuk. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy mint Isten ajándékainak 

közössége, felfedezze, szolgálatba állítsa és megbecsülje a gyülekezetnek adott összes lelki 
ajándékot. Lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti munkások és a gyülekezet alkalmazottai 
közös engedelmességben, testvéri közösségben és egymást támogató szeretetben végezzék 
szolgálataikat. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy az oktatási-nevelési, valamint a 
szeretetszolgálati intézmények alapításában és fenntartásában kapott lehetőségeit Isten 
dicsőségére és az evangélium hirdetésére fordítsa. 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja a lelki, szellemi és épített örökségének 
megbecsülése és ápolása. Reformátusként valljuk, hogy megújított és mindig megújulásra kész 
közösség vagyunk. Ezért mindenben készek vagyunk Isten előtt önvizsgálatot tartani és az Ő 
igéjének ítélete szerint a felismert rossz, hiányos, vagy meghaladott gyakorlatot és 
gondolkodást vonakodás nélkül megváltoztatni. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja a más hitvallású keresztyén 
felekezetekkel, vallási közösségekkel kölcsönös tiszteletben és nagyrabecsülésben élni, velük 
a város javára együtt munkálkodni. 



III. A 2021. MISSZIÓI ÉV ÚJ FELADATAI 
 

 

 

 Ahogy a Prológusban olvasható, a 2021. missziói év első feladata, hogy átvizsgáljuk: a 
2020. esztendő elmaradt alkalmaiból, feladott terveiből mi az, ami megvalósíthat és 
megvalósítandó. 
 

 Ezeken túl – reméljük – a 2021. évnek lehetnek majd új tervei, feladatai is. 
 

A Széchenyivárosi Református Templom és Gyülekezeti Otthon felépítése 

2020. szeptember 21-én jelent meg a kormányrendelet a régóta tervezett 
széchenyivárosi templom felépítéséhez kérvényezett ingatlan tulajdonba adásáról. 2021. tehát 
már a tervezés éve lesz. Ez egyfelől építész szakmai feladat, ugyanakkor – sőt, időben még 
előbb – gyülekezeti és teológiai feladat. Meg kell határoznunk, hogy milyen teológiai üzenettel, 
milyen missziói feladatra épüljön fel az objektum, s hogy a gyülekezet hogyan tud ebben a 
folyamatban részt venni? Hogyan szolgálja a „külső” épülés a „belsőt”? Ezt az előkészítő, 
tervező feladatot az elnökség a Missziói Bizottsággal és a széchenyivárosi gyülekezet 
képviselőivel együtt kívánja elvégezni. 
 

A petőfivárosi lelkészi szolgálat folytatása 

2020 októberében új szolgálati területre, Nagykőrösre távozott Vass Réka Adrienn, a 

petőfivárosi gyülekezetrész lelkésze. Több éves szolgálata alatt nagyon bensőséges, személyes 
és elmélyült gyülekezeti munka alakult ki a városrészben. Az ottani szolgálatokat először 
helyettesítéssel oldottuk meg, de a járvány-helyzet miatt 2020 novembere óta szünetelnek az 
ottani alkalmak. A helyzet normalizálódása után feltétlenül érdemes ezt a városrészi 
missziónkat megerősíteni, erre a szolgálati területre kiküldött lelkipásztorral újraindítani az 
istentiszteleteket, a bibliaórákat és a gyermekmunkát. Nehezítheti a feladatot, hogy a helyszínül 
szolgáló S.O.S Gyermekfalu sorsa bizonytalan, kérdés, hogy az ottani közösségi házat 
használhatjuk-e a jövőben is. 
 

Család-pasztorációs lelkipásztori szolgálat szervezése az egyházközségben 

Egyházközségünk elnöksége kezdeményezte az egyházkerület püspökénél Fodorné 
Ablonczy Margit lelkipásztor asszony gyülekezetünkbe, család-pasztorációs szolgálatra való 
kirendelését. Noha ilyen irányú szolgálatot tk. minden lelkipásztor végzett eddig is, indokoltnak 
látszik ezen szolgálatok összefogása, rendszerbe állítása. Az új lelkészi szolgálat fő irányai 
lesznek: a keresztelési felkészítés, a jegyesoktatás, házaspárok lelkigondozása, a család-

pasztoráció, gyászcsoportok szervezése, családi istentiszteletek tartása.  
  

 Emmaus Bizottság 

 2020 őszén a Presbitérium létrehozta újra az Emmaus Bizottságot, amely azt a feladatot 
kapta, hogy dolgozzon ki javaslatokat az Emmaus Ház szolgálatainak megújítására. A bizottság 
– Puskás Júlia gondnok vezetésével – el is kezdte munkáját. 2021-ben tehát a missziói 
gondolkodás egyik fontos részfeladata lesz az Emmaus Ház „újragondolása” és az új 
koncepciónak megfelelő fejlesztések, átalakítások megtervezése. A szükséges átalakítások 
elkezdéséig is cél, hogy minden hónapban legyen legalább egy olyan emmausi program, amely 
a gyülekezet széles rétegeit meg tudja szólítani. 
 
 

 



  

IV. MISSZIÓI NAPTÁR 
 

 

 

 

 

 

2020. december 

XII. 21-23.   Úrvacsorai előkészítő sorozat 
XII. 25-26.   Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletek 

 

 

2021. január 

I. 18-24.   Ökumenikus imahét 
I. 24.     Úrvacsorás istentiszteletek 

    Emmaus – On line imanap 

 

2021. február 

II. 1-3.    Lelkipásztori műhely („Balatonfenyves”) 
II. 7-14.   Házasság hete 

II. 15-20.   Böjti bűnbánati sorozat 
II. 21.    Böjtfő – úrvacsorás istentiszteletek 

 

2021. március 

III. 5.    Ökumenikus Imanap 

III. 8-10.   Evangélikus – Református Esték 

III. 11-13.    Bűnbánati sorozat 
III. 14.    Úrvacsorás istentiszteletek 

III. 21.    Kollégiumi istentisztelet 
III. 28.    Virágvasárnap 

III. 29-31.    Nagyheti evangelizáció (III. BRMN - parókus lelkészek) 
    Emmaus – Ifis nap 

 

2021. április 

IV. 1-3.   Nagyheti evangelizáció (III. BRMN - parókus lelkészek) 
IV. 4-5.   Húsvéti úrvacsorás istentiszteletek (legátus) 
    Emmaus – Tavaszi takarítás és Imaséta 

 

2021. május 

V. 13.    Áldozócsütörtök 

V. 17-22.   Pünkösdi evangelizáció és konfirmációs vizsgák 

V. 23-24.   Pünkösd, Úrvacsora, Konfirmáció (legátus) 
    35 éves az Emmaus Ház - Gyülekezeti Nap 

 

2021. június 

VI. 7-9.   Lelkészcsaládok csendesnapjai 

VI. 17-19.   Bűnbánati sorozat 
VI. 20.    Úrvacsorás istentiszteletek 

    Emmaus - Gyereknap 



 

2021. július 

VII. 15-17.   Bűnbánati sorozat a Sionban 

VII. 18.   Úrvacsorás istentiszteletek 

VII. 19-24.   Többgenerációs tábor 
    Emmaus – Énekkarok / Bibliaórák Napja 

 

2021. augusztus 

VIII. 19-21.   Bűnbánati sorozat 
VIII. 22.   Úrvacsorás istentiszteletek újkenyérre 

VIII. vége   A missziói évet értékelő Missziói Bizottsági ülés 

    Emmaus – gimnáziumi gólyanapok 

  

2021. szeptember 

IX. 11.    Csendesnap - Belváros 

IX. 23-25.   Bűnbánati sorozat (Hetényi gyülekezetben?) 
IX. 26.    Úrvacsorás istentiszteletek 

    Emmaus – Általános iskolások napja 

 

2021. október 

X. 17.    Kollégiumi istentisztelet 
X. 25-27.   Reformációi Esték előadássorozat 
X. 28-30.   Bűnbánati sorozat, megyei lp-ok (Munkatársak meghívása) 
X. 31.    Reformációi úrvacsorás istentiszteletek 

    Emmaus – Cursillos találkozó 

 

2021. november 

XI. második fele  Ádventváró családos délután 

XI. 22-27.    Ádventi evangelizáció meghívott lelkipásztorokkal 
XI. 28.    Ádventi úrvacsorás istentiszteletek 

XI. vége   A missziói évet előkészítő Missziói Bizottsági ülés 

    Emmaus – presbiteri nap 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

A 

 

KECSKEMÉTI 

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 

 

2020. ÉVI 

 

MISSZIÓI MUNKATERVE 
 

  



I. PREAMBULUM 
 

 

 1Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és 
minden rágalmazást, 2mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy 
azon növekedjetek az üdvösségre, 3mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. 4Járuljatok 
őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt 
„kiválasztott és drága”; 5ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent 
papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus 
által. 6Ezért áll ez az Írásban: „Íme, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és 
aki hisz benne, nem szégyenül meg.” (1. Pét 2:1-6.) 

 

 

 „Élő kövekként felépülni lelki házzá” – ezzel a péteri igével leírható egy élő 
gyülekezet missziói tevékenysége, egész szolgálata. A missziói munkaterv – mint 

egyházunkban kötelezően megalkotandó és használandó dokumentum ezt a szép képet 
próbálja meg gyakorlatias formában megragadni. A missziói munkaterv ugyanis már egy 
konkrét gyülekezet – jelen esetben a Kecskeméti Református Egyházközség – lényegi (tehát 
nem szervezeti, nem anyagi) tevékenységének a megtervezése, számba vétele egy konkrét 
időszakra – jelen esetben a 2020. missziói évre – vonatkozóan. Egyaránt foglalkozik a már a 
gyülekezet közösségében élőkkel, szolgálókkal és azokkal, akik még a gyülekezet körén kívül 
vannak, s akiket ebben az évben szeretnénk a misszió eszközeivel elérni. 
 

 A missziói munkaterv kiinduló pontja és alapja a gyülekezet keresztyén elhívástudata, 
erre épülő küldetésnyilatkozata és jövőképe (II. fejezet). Az ebből következő missziói 
tevékenység tervezése egyházközségünkben négy szinten történik: 
 

 Az első szint a tevékenységi területek és az éves stratégiai célok számbavétele (IV. 
fejezet). 

 A második szint a „missziói naptár”, vagyis azoknak a vezető alkalmak a felsorolása, 
amelyek a missziói év gerincét alkotják (V. fejezet). 

 Az alkalmak szervezésének harmadik szintje a minden hónap utolsó péntekén 
tartandó, a következő hónapra (esetleg még továbbra is) előre tekintő ún. „nagy beosztás”. 

Ezeken az alkalmakon – a missziói naptár figyelembevételével – a lelkészi kar áttekinti a 

hónap szolgálatait, időt biztosít a felkészülésre, az alkalmak meghirdetésére és kiszűri a nem 
kívánt párhuzamosságokat, ütközéseket. 
 A szolgálatszervezés negyedik szintje pedig a péntek reggelenként tartott „beosztás”, 
amelyen rögzítésre kerülnek a következő hét szolgálatai. 
 

 A missziói szolgálatok értékelésének vannak beépített alkalmai is. 
 Minden beosztáson – a következő hét megtervezése előtt – az előző (időszak) 
felidézése s tk. értékelése történik meg azáltal, hogy minden jelenlévő kiemel egy-két 
szolgálatot az előző időszakból és röviden ismerteti, jellemzi azt. 
 Ugyanilyen visszatekintő, kiemelő és értékelő szerepe van a presbiteri gyűléseken 
elhangzó elnöklelkészi és főgondnoki jelentéseknek, illetve a missziói gondnok 

beszámolóinak is. 
 Nagyobb léptékben pedig a Missziói Bizottság ülésein kell megtörténnie a missziói 
munka értékelésének, részint a missziói munkaterv elkészítésekor, részint pedig a nyár végén, 
ősz elején egy, a missziói munkát év közben értékelő ülésen.  
  



II. TÁVLATI CÉLOK 
 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség küldetésnyilatkozata: 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség, urának és megváltójának, Jézus Krisztusnak 
a küldetésében eljárva végzi az evangélium hirdetését, az Ő egyháza építését.  
 Felelősséget érezve Kecskemét város egész társadalmáért, úgy szolgál, hogy elérje és 
megszólítsa a vallástalan, vagy csak névleg vallásos embereket és őket Jézus Krisztus élő hitű 
tanítványaivá tegye, a hálaadó gyülekezeti közösségbe vonzza. 
 Keresztyén hitét a Szentírás alapján, a református hitvallásokkal megegyezően 
gyakorolja. 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség jövőképe: 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy az Ige tiszta hirdetése járja át 
Kecskemét egész társadalmát, vagyis az istentiszteleti, a bibliaórai és a hitoktatói-tanítói 
alkalmak a város egész területén könnyen és közvetlenül elérhetők legyenek. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy a városban hálózatszerűen 
elhelyezkedő és szolgáló református közösségek ne csak tudjanak egymásról, hanem egymás 
terhét hordozva (Gal 6:2.) közös alkalmakon, szolgálatokon keresztül testvéri közösséget 
alkossanak. Gyülekezeti csoportjainkban, intézményeinkben és munkatársi közösségeinkben 
egészséges, bizalom alapú, nyílt légkör uralkodjon. 

 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy megteremtse és biztosítsa a 
nagyvárosi társadalom igehirdetői, pásztori, tanítói és diakóniai szolgálatainak minden külső 
és belső feltételét. Megkeresse, szolgálatba állítsa és szolgálatukban támogassa Isten 
elhívottjait. Ennek eszközeként tekintünk a gyülekezet anyagi javaira, melyeknek mindenestől 
ezt a célt kell szolgálniuk. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy mint Isten ajándékainak 
közössége, felfedezze, szolgálatba állítsa és megbecsülje a gyülekezetnek adott összes lelki 
ajándékot. Lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezeti munkások és a gyülekezet alkalmazottai 
közös engedelmességben, testvéri közösségben és egymást támogató szeretetben végezzék 
szolgálataikat. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja, hogy az oktatási-nevelési, valamint a 
szeretetszolgálati intézmények alapításában és fenntartásában kapott lehetőségeit Isten 
dicsőségére és az evangélium hirdetésére fordítsa. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja a lelki, szellemi és épített örökségének 
megbecsülése és ápolása. Reformátusként valljuk, hogy megújított és mindig megújulásra 
kész közösség vagyunk. Ezért mindenben készek vagyunk Isten előtt önvizsgálatot tartani és 
az Ő igéjének ítélete szerint a felismert rossz, hiányos, vagy meghaladott gyakorlatot és 
gondolkodást vonakodás nélkül megváltoztatni. 
 

 A Kecskeméti Református Egyházközség célja a más hitvallású keresztyén 
felekezetekkel, vallási közösségekkel kölcsönös tiszteletben és nagyrabecsülésben élni, velük 
a város javára együtt munkálkodni. 



III. A HITRE JUTÁS HÁROM SZAKASZA 

ÉS A HITBEN FELNŐTT KERESZTYÉN EMBER 
 

 

 

 A hitre jutás folyamat, s mint ilyen, szakaszokra osztható. A missziói munka 
tervezését segíti, ha tudatosítjuk, ki hol tart a Krisztushoz vezető úton, hogy honnan hová 
akarjuk testvéreinket, közösségeinket eljuttatni, s milyen is az a felnőtt keresztyén hit, 
amelyre mindannyiónknak törekednünk kell? 

 

 

 A hitre jutás, hitre segítés szakaszai: 
 

 A belépő szakasz 

 Ebben a szakaszban azok vannak, akik a gyülekezeten, egyházon kívül élnek, akikhez 
ki kell lépnünk a kereteink közül, vagy akik éppen odajönnek hozzánk, de nem hívők, 
keresők, vagy éppen ateisták. 
 Az orientációs szakasz 

 Ez a szakasz ahhoz hasonlít, ahogyan a tanítványok Jézussal együtt voltak. Tanulási 
időszak, a hit kérdéseinek megértése, ige-ismeret és lelki tanulás, az önálló, lelkileg, 
spirituálisan egyedül is megálló, felnőtt keresztyén hit kifejlődése. A bibliaolvasó, imádkozó, 
helyét megtalált keresztyén ember állapota, amelyben azért segíteni kell, hogy az illető 
megtalálja helyét a gyülekezetben. 
 A tanítványi szakasz 

 A szolgálatra való felkészültség, a stabil, önálló, hitvalló lelki élet, a konkrét 
szolgálatban állás. Itt a megtartás, a támogatás, a lelkigondozás a feladat. 
 

 A célállapot, vagyis a „tanítványi szakasz” három jellemzője: 
 

 A tiszta tanítás: gyakorlatias igeismeret és megértés, a lelki élet megtanulható 
részének elsajátítása. 
 Az egyéni lelki élet: imádság, bibliaolvasás, Isten keresése és felismerése a tanítások 
és a saját megtapasztalások mentén. 
 A közösség: a hitbeli tapasztalatok megosztása, reflexió az Ige tanítására, saját 
magunkra és a másik ember életére. 
 

 

 Egy keresztyén gyülekezet bármely missziói szolgálata értelmezhető a fenti szakaszok 
szerint és minden missziói szolgálatnak valamilyen formában a tanítványi szakasz elérését és 
az abban való megmaradást kell szolgálnia. 
  



IV. TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK 

ÉS STRATÉGIAI CÉLOK 
 

 

 

 1. AZ IGEHIRDETÉS 

 Gyülekezetünk alapfeladata, hogy az Ige tiszta hirdetése járja át a város egész 
társadalmát. Ennek eszközei: vasárnapi igehirdetések a hetedik nap megszentelésére, 

bibliaórák az igei beszélgetések lehetőségének biztosítására, a hétközi (bűnbánati, 
evangelizáló) igehirdetés-sorozatok az elmélyülés, a lelki gyakorlat biztosítására, és a reggeli 
áhítatok a mindennapi igei közösség gyakorlására. 
 Stratégiai céljaink: 
 - Az igei alkalmak tudatos tervezése, meghirdetése. 
 - Bibliaórák és házi csoportok folyamatos szervezése, megújítása. 
 - Vendég-igehirdetők meghívása. 
 

 

 2. AZ IMÁDSÁG 

 Gyülekezetünk másik alapfeladata az imádság, melynek többek közt a missziót is 
szolgálnia, erősítenie kell. 
 Stratégiai céljaink: 
 - A misszió sikeréért való folyamatos imádság. 
 - Kiemelt alkalmak erre: az év első istentisztelete, presbiteri csendesnap, presbiteri 
 gyűlések.  
 

 

 3. AZ ÚRVACSORA 

 Gyülekezetünkben rendszeresen, kb. havonta vannak úrvacsorai alkalmak. Ezek 
pillérként tartják és erősítik gyülekezetünk életét, azon belül missziói szolgálatainkat. 
 Stratégiai céljaink: 
 - Az úrvacsorai közösségekben hangsúlyozzuk annak megerősítő, közösséget építő és 
 szolgálatba állító erejét. 
 - Alkalmanként lehetséges, sőt ajánlott egy-egy szolgáló közösség külön úrvacsorája 
 is. 

 

 

   



 4. A PASZTORÁCIÓ 

 

 4/1. Befogadás, számontartás, megtartás 

 Gyülekezetünk feladata, hogy az egyházon kívülieket és az egyháztagság különböző 
szintjén álló testvéreket igyekezzen a közösségbe bevonni, megismerni, a gyülekezet belső, 
szolgáló és választó közössége felé hívogatni és abban megtartani. 
 Stratégiai céljaink:  
 - Lelkészi, elnökségi és gyülekezeti munkatársi látogatások erősítése. 
 - Külön figyelem a gyülekezeti alkalmakra érkezők megszólítására, fogadására. 
 - A gyülekezeti alkalmakra szóló korai, konkrét, általános vagy célzott hívogatás. 
 - Lelkészi figyelem és kapcsolat minden gyülekezeti csoporttal. 
 - Jegyesoktatás, keresztelői felkészítés, Alpha-kurzus, konfirmáció, Cursillo után a 
 résztvevők számára konkrét (régi vagy új) gyülekezeti közösség ajánlása. 
 - Hívogatás a gyülekezet áldozatvállaló, választói közösségbe. 
 

 4/2. A lelkigondozás 

 Gyülekezetünk feladata, hogy a lelkigondozást, segítséget kereső emberek számára 
elérhető, megszólítható legyen. A lelkigondozás célja nemcsak a pillanatnyi megnyugvás 
elérése, hanem a Krisztushoz, és ezáltal a gyülekezethez vezetés. 
 Stratégiai céljaink: 
 - Lelkigondozói alkalmak felajánlása gyász, vagy más próbatétel esetén. 
 - Minden évben egy vagy két gyászfeldolgozó csoport megszervezése. 
 - Fokozott lelkigondozói jelenlét biztosítása a Sion Házakban, a diakónia és a 
 társadalmi missziók területein. 
 - Házaspárok és családok lelkigondozásában együttműködés a LelkesítŐ Ökumenikus 
 Családterápiás Műhellyel. 
 - Gyülekezeti tagok és munkatársak küldése a Gyógyító Hétvégékre. 
 - A lelkigondozottak hívogatása a gyülekezet közösségébe. 
 

 4/3. A jegyesoktatás 

 Gyülekezetünk feladata, hogy a házasságra készülő családokkal idejében vegye fel a 
kapcsolatot és az esketési szertartásra való felkészülés mellett a gyülekezetbe integráló 
alkalmakra is meghívjuk őket. 
 Stratégiai céljaink: 
 - A jegyesoktató sorozat és hétvégék időpontjainak minél korábbi meghirdetése. 
 - A felkészítésben részesülők betagolása a gyülekezetbe. 
 - A jegyesoktatás részeként tanítás és tájékoztatás a keresztelői felkészítés gyülekezeti 
 rendjéről. 
 

 4/4. Keresztelési felkészítés 

 Gyülekezetünk feladata, hogy a keresztelőre készülő családokkal minél hamarabb 
vegye fel a kapcsolatot, számukra ne csak a keresztelői szertatásra való felkészítést végezze 
el, hanem minden lehetőséget megadjon a hitre jutásra, a személyes hit megvallására és a 
gyülekezetbe való betagolódásra; 
 Stratégiai céljaink: 

 - Kapcsolatfelvétel a családokkal a keresztelő előtt legalább fél évvel. 
 - Hitre segítés és gyülekezetbe hívogatás egy választott lelkipásztoron keresztül. 
 - Keresztelési felkészítésért felelős lelkipásztor szolgálatba állítása. 
  



 5. A HITOKTATÁS ÉS A  KONFIRMÁCIÓ 

 Gyülekezetünk feladata, hogy – mind a református kollégiumba, mind a városi 
intézményekbe járó gyermekek, fiatalok számára – a hitoktatáson keresztül biztosítsa a hitre 
jutás és a konfirmáció lehetőségét. 
 Stratégiai céljaink: 
 

 A református óvodában: 
  - A gyermekek templomi szolgálataikon keresztül ismerjék meg gyülekezetünket; 
 - Óvodai lelkipásztori szolgálat megszervezése és kapcsolat az óvodai hitoktatással. 
 

 A református általános iskolában: 
 - A diákok templomi szolgálataikon keresztül ismerjék meg gyülekezetünket. 
 - A konfirmációi felkészítés során a diákok segítése az egyház iránti elköteleződésben. 
 - A gyülekezeti közösség megélésének elősegítése istentiszteleteken, áhítatokon, 
 ifjúsági alkalmakon. 
 - A diákok hitre nevelésének támogatása hittanórákon, iskolai és gyülekezeti hitéleti 
 alkalmakon, mint pl. a csendesnapok, táborok, konfirmációs hétvége. 
 - A családok gyülekezethez való kapcsolódásának támogatása családi istentiszteletek, 
 családlátogatás keretében. 
 

 A református gimnáziumban: 
 - A diákok templomi szolgálataikon keresztül ismerjék meg gyülekezetünket. 
 - A konfirmációi felkészítés során a diákok segítése az egyház iránti elköteleződésben. 
 - A gyülekezeti közösség megélésének elősegítése istentiszteleteken, áhítatokon, 
 ifjúsági alkalmakon. 
 - A diákok hitre nevelésének támogatása hittanórákon, iskolai és gyülekezeti hitéleti 
 alkalmakon, mint pl. a csendesnapok, gólyatábor, konfirmációs hétvége, tanulmányi 
 kirándulások. 
 - A családok gyülekezethez való kapcsolódásának támogatása családi istentiszteletek, 

 családlátogatás keretében. 
 

 A református internátusban: 
 - A nem konfirmált diákok megszólítása, bátorítása a konfirmációra. Ennek eszközei a 
 gyülekezeti ifjúsági csoport és az internátusi lelkésszel való egyéni/csoportos külön, 
 kifejezetten ebből a célból tartott rendszeres találkozók. 
 

 A városi hitoktatásban: 
 - Hittanoktatók lelkigondozása, motiválása és szolgálatuk koordinálása. 
 - A jelenlegi adminisztrációs teendők legalább 50%-nak delegálása. 
 - Konfirmandus családok látogatása 7. osztály 1. félévében és 8. osztály 2. félévében. 

- További „találkozási pontok” felkutatása és szervezése a helyi gyülekezettel 
(minimum 7 alkalom/tanév). 

 

 

   



 6. AZ IFJÚSÁGI MUNKA 

 Gyülekezetünk feladata, hogy az ifjúság elérésére, evangelizálására, a gyülekezetbe 
való betagolására kiterjedt szolgálatokat építsen ki. 
 Stratégiai céljaink:  

- Célunk, hogy a fiatalok megtérjenek, meggyógyuljanak, kövessék Krisztust, 
 közösségekké  alakuljanak, gyülekezeti tagokká váljanak, szolgáljanak. Ennek 

 eszközei: ifjúsági vezetői közösség, ifjúsági csoportok, ifjúsági találkozók, a KERT 
 istentisztelet,  gyülekezettel közös alkalmak, szolgálatokban való részvétel. 

- Az ifivezetők további építése és képzése (havi megbeszélés és képzés; ifivezetői 
 hétvége; országos ifivezetői képzésen részvétel). 

- A fiatalok szellemi és számbeli növekedése (rendszeresen találkozó ifjúsági 
 csoportok; a hitben előrébb járók külön alkalmai; különböző helyi, regionális és 
 országos ifjúsági alkalmakon való részvétel). 

- A gyülekezeti kötődés erősítése (gyülekezeti alkalmak látogatása; gyülekezeti tagok 
 meghívása az ifjúsági csoportokba és programokra; az ifjúság szolgálata a 
 gyülekezetben). 

- Együttműködés folytatása a gyülekezeti intézményekkel (az alkalmak kinyitása az 
 iskolák és az internátus tanulói és a városi konfirmandusok felé). 

- A fiatalok családjainak látogatása, az ő bevonásuk a gyülekezet közösségébe. 
- Egyetemistáknak szóló ifik, házi csoportok elindítása. 

 

 

 7. A VÁROSRÉSZEK 

 Gyülekezetünk feladata, hogy Kecskeméten kiépítsen és működtessen egy, az egész 
várost lefedő gyülekezeti hálózatot, amelynek első szintje az istentiszteleti közösségek, 
második szintje pedig az ezekhez kapcsolódó házi csoportok hálózata. 
 Stratégiai céljaink: 
 

 A Belvárosban: 

 - Hét igehirdetés és három előadás-sorozat megszervezése. 
 - A Belvárosi Református Missziói Napok megszervezése. 
 - Csendesnap szervezése ősszel. 
 - A 9 órás istentisztelet szolgáló körének kiszélesítése. 
 

 Hunyadivárosban: 
 - A Hunyadivárosban élő reformátusok megkeresése és invitálása a városrészi házi 
 bibliaórára és a belvárosi istentiszteletekre. 
 - A meglévő bibliaóra mellett a fiatal felnőttek megszólítása, közösségbe hívása.  
 - Egy evangelizáló hétközi igehirdetés-sorozat megszervezése. 
 

 Kadafalván: 
 - A Kadafalva területén lakó reformátusokat, akik még nincsenek nyilvántartásunkba 
 felkutatni, számba venni. 
 - Látogatás, ami által a gyülekezethez való kötődés erősítését reméljük. 
 - Az istentisztelet és a házi bibliaóra látogatottságának növelése. 
 - Havi egy házi bibliaórát bővítenénk havi két alkalomra, váltott napokon, ezzel 
 nagyobb lehetőséget kínálni a választásra. 
 - A kadafalvi hittanosok bekapcsolása a gyülekezeti életbe. 
 - Missziói nap szervezése. 
 



 Katonatelepen: 

 - A gyülekezetrész területén élő reformátusok meglátogatása, a gyülekezeti 
 összetartozás erősítése, integráció. 

 - A gyülekezeti kiscsoportok megerősítése, megtartása. 

 - Az imaszolgálat megerősítése, az ad hoc jelleggel tartott imaközösség 
 továbbfejlesztése. 
 - A gyermekek közötti szolgálat megújítása hittanos nap szervezésével. Az állami 
 iskolákban hittanoktatásban részesülők és családjaik bevonása a gyülekezeti 
 közösségbe. 
 

 Műkertvárosban: 
 - A Műkertvárosban élő reformátusok megkeresése és invitálása a városrészi házi 
 bibliaórára és a belvárosi istentiszteletekre. 
 - A családlátogatások folytatása. 
 - Városrészi szolgáló csapat kialakítása.  
 

 Petőfivárosban:  
 - Az SOS Falu helyzetének, jövőbeni terveinek felmérése, egyeztetés a vezetőkkel. 
 - A Faluban maradt gyermekekkel való intenzív foglalkozás. 

 - A bibliaórák számának növelése havi egyről kettőre (amennyiben ezt a Gyermekfalu 

 helyzete lehetővé teszi.) 
 

 Széchenyivárosban:  

 - A panelmissziós szolgálatra való felkészülést. 
 - Az éves igehirdetési tematika alapján a missziói látásmód továbbszélesítése. 
 - Munkatársi közösség képzése, lelki kondicionálása és koordináltságának javítása. 
 - Házi csoportok számának növelése (3-5 csoport), vezetők képzése és felkészítése. 

- Családlátogatások és személyes lelkigondozói beszélgetések heti rendszerességgel. 
 

 Vacsi közben:  

 -  A Voelker-telepi imaház környékén élő reformátusok megkeresése és invitálása a 
 városrészi istentiszteletre. 
 - A családlátogatások folytatása. 
 - A városrészben működő közösségek találkozásának, közös alkalmának 
 megszervezése.  
  



 8. A TÁRSADALMI MISSZIÓK 

 Gyülekezetünk feladata, hogy az evangéliumot ne csak a hagyományosan református 
társadalmi rétegeknek hirdesse, hanem a társadalom minden csoportjának, köztük a nehéz 
terhet hordozó embertársainknak is.  

 Stratégiai céljaink 

 

 a kórházmisszióban:  
 - A kórházlelkészi státusz összehangolása a BKMK, az MRE és KREK rendszerével. 
  - Hitéleti alkalmak tervezése és szervezése. 
 - Beteglátogatás, lelkigondozói, spirituális és pszichés segítségnyújtás. 
 - Meglévő kapcsolatok ápolása és új kapcsolatok építése a BKMK dolgozóival, a 
 gyógyító team támogatása. 
 - A Kórházi Önkéntes Szolgálat bővítése, képzése, szolgálatba integrálása és 
 szupervíziós támogatása. 
 

 a Kékkereszt Csoportban:  
 - A kékkeresztes csoporttagok hitben megerősítése, bibliai tudásuk bővítése, 

 elköteleződésük segítése. 
 - A társadalmi érzékenyítés céljából nyitott alkalmak szervezése.  
 - Alacsonyküszöbű és megkereső misszió keretében egyéni tanácsadás, addiktológiai 
 konzultáció biztosítása, integrált kiscsoportos találkozók szervezése. 
 - Új tagok és a szerhasználati zavarból felépülő szenvedélybetegek számára 
 visszaesést megelőző célú relapszus prevenciós előadások szervezése.  
 - Régi csoporttagoknak megerősítés céljából pszichoedukációs orvosi előadások 
 szervezése. 
 - Képzések szervezése, szupervízió biztosítása       
 

 a cigánymisszióban:  
 - Rövid és hosszú távú cigánymissziós stratégia készítése, megvalósítása 

 - A nagy gyülekezet és a cigánymisszió kapcsolatának építése. 
 - A szolgáló közösség építése, képzése, támogatása.  
 

 a hajléktalan-misszióban: 
 - A szolgáló közösség építése, képzése, támogatása.  
 - Gitáros éneklés bevezetése az áhítatra. 

 

 

  



 9. A SPECIÁLIS CSOPORTOK 

 Gyülekezetünk feladata, hogy olyan csoportokat szervezzen, amelyek a Krisztus 

ismeretét közvetítik, a hitre jutást célozzák, valamint segítik a gyülekezet tagjait hitük és 
ismereteik elmélyítésében, az ige- és Krisztus-ismeret bármely fokárul is induljanak is. 
 Stratégiai céljaink 

 

 az Alpha kurzusban: 

            - Az Alpha sorozatban szolgálók és arra hívogatók körének kiszélesítése. 

            - Évi két Alpha sorozat indítása. 

 - Az Alpha sorozat hangsúlyos hirdetése az egyházközséggel újonnan kapcsolatba 
 lépők (új munkatársak, Betlehem Kapujába érkező, óvodai, általános iskolai szülők) 
 felé, a Beléptető és az Alpha sorozat összehangolása. 
            - Alpha hétvége (Szentlélek hétvége) szervezése, amely nyitott a sorozaton részt nem 

 vevők felé is. 

            - Az Alpha kifutási lehetőségeinek feltérképezése, tágítása és megtervezése. 

 

 a Biblia-iskolában:  
 - A hit- és igeismeretben elmélyülni kívánóknak Biblia-iskolai sorozat elindítása. 

 

 a felnőtt-konfirmációban:  
          - Felnőtt-konfirmációra jelentkezők lelki, szellemi és hitbeli felkészítése a felnőtt 
 keresztyén életre. 

          - A felnőtten konfirmáltak integrálása a gyülekezetbe. 

 

 a munkatársképzésben:  
            - Munkatársképzések feltérképezése, a szolgálatra meghívottak delegálása a képzésbe. 
            - A legszükségesebb területekre saját képzés szervezése.  

            - Csoportvezető képzés szervezése. 

 

 a Cursillo-ban: 

 - Hitre jutott, de megfáradt, helyüket, vagy csak megerősítést kereső gyülekezeti tagok 

folyamatos delegálása a Cursillo-s alkalmakra. 

 - A Cursillo támogatása helyszín biztosításával, munkatársakkal. 
 - A Cursillon részt vett gyülekezeti tagok integrálása, szolgálatba állítása. 
 

 a Beléptetőben:  
 - Az egyházközség új alkalmazottainak megszólítása, a gyülekezet és az egyház 
szolgálatának bemutatása, hívogatás és integráció a gyülekezetbe. 
 - Az új pedagógusok felkészítése a fogadalom-tételre. 
 - A diakónia új dolgozóinak bevezetése a keresztyén szeretetszolgálatba. 
 - A Beléptető-típusú alkalmak összehangolása az Alpha-sorozattal. 

 

 

 10. A NYÁRI TÁBOROK 

 Gyülekezetünk feladata, hogy a nyári táborokon keresztül segítse a 
szeretetkapcsolatok kialakulását, az összetartozás megtapasztalását és a hit és egyház-ismeret 

elmélyítését a gyülekezeti tagok számára. 
 Stratégiai céljaink: 
 - 2020-ban ismét többgenerációs tábor szervezése új szervezési struktúrában. 
 - Minden tábor számoljon be élményeiről, tapasztalatairól a gyülekezetnek.  



 11. A NYOMTATOTT ÉS ELEKTRONIKUS SAJTÓ 

 Gyülekezetünk feladata, hogy a rendelkezésre álló médián keresztül megszólítsa a 
gyülekezeten belüli és kívüli társadalmat, ezen lehetőségeit is bátran az evangélium 
szolgálatába állítsa. 
 Stratégiai céljaink: 

 - Az „Új Szőlőskert” folyóiraton, a gyülekezeti és intézményi honlapokon, Facebook-

 oldalakon és egyéb internetes felületeken keresztül gyülekezet tagjainak és 
 környezetének pontos és hatékony tájékoztatása az egyházközségi és intézményi élet 
 eseményeiről. 
  - Az interneten keresők számára hívogatás és belépési lehetőség biztosítása a 
 gyülekezet közösségébe. 
 - Önálló tartalmak (igehirdetések, cikkek, zenei anyagok) létrehozása. 
 

 

 12. A REFORMÁTUS PONT 

 Gyülekezetünk feladata, hogy a Szentírást, a református keresztyén igei, teológiai és 
kegyességi irodalmat és a missziói kiadványokat város társadalma számára hozzáférhetővé 
tegye.  

 Stratégiai céljaink: 
 - Akciók, könyvismertetők kiadása megállító táblán, a gyülekezet honlapján, 
 Facebookon. 

 - Iratterjesztési akciók a gyülekezet istentiszteleti közösségeiben, missziói alkalmain, a 
 kollégiumban és a Sion Házakban. 
 - A főtéri rendezvényekhez kapcsoltan köztéri iratterjesztési akció szervezése.  
 

 

 13. AZ INTÉZMÉNYEK 

 Gyülekezetünk feladata, hogy az általa működtetet intézményeket is missziói 
elkötelezettségének szolgálatába állítsa, s az azokon keresztül megismert gyermekek, 
felnőttek, idősek felé közvetítse Jézus Krisztus evangéliumát. 
 Stratégiai céljaink: 

 

 A Betlehem Kapuja Játszóházban: 
 - A játszóházba érkező családok betagolása a gyülekezetbe (gyermekeket a 
 hitoktatásba, Pálmácska Óvodába, szülőket gyülekezeti csoportokba, Alpha-

 sorozatba). 

 - A játszóházba érkező családok segítése a keresztelői felkészülésben. 
 

 A református óvodában: 
  - Az óvodához rendelt lelkipásztori szolgálat kialakítása.   

 - Csendesnap szervezése munkatársaknak, szülői közösségnek. 
 - Lelkigondozói jelenlét biztosítása munkatársaknak, szülői közösségnek. 
 

 A református általános iskolában: 
 - Családi istentiszteleteken szolgálat. 
 - Évkezdő tantestületi csendesnap szervezése. 
 - Hétkezdő áhítatok biztosítása. 
 - Csendesnapok a diákoknak. 
 - Lelkigondozás biztosítása tanárok és diákok számára – esetlegesen családoknak. 
 - Az intézmény közösségének hitéleti támogatása. 



 - Az intézményhez kötődő presbiterek (munkatárs, szülő, nagyszülő) aktív 
 részvételének erősítése a munkatársak és a családok gyülekezeti közösségbe való 
 hívogatásában. 
 - A gyülekezeti jelenlét erősítése az iskolai hitéleti programokon. 
 - A gyülekezet támogatásának erősítése az Országos Bibliaismereti Versenyen. 
 - Az intézmények közösségének megjelenítése a gyülekezet életében. 
 

 A református gimnáziumban: 
 - Családi istentiszteleteken szolgálat. 
 - Évkezdő tantestületi csendesnap szervezése. 
 - Hétkezdő áhítatok biztosítása. 
 - Csendesnapok a diákoknak. 
 - Lelkigondozás biztosítása tanárok és diákok számára – esetlegesen családok számára. 
 - Az intézmény közösségének hitéleti támogatása. 
 - Az intézményhez kötődő presbiterek (munkatárs, szülő, nagyszülő) aktív 
 részvételének erősítése a munkatársak és a családok gyülekezeti közösségbe való 
 hívogatásában. 
 - A gyülekezeti jelenlét erősítése az iskolai hitéleti programokon. 
 - Az intézmények közösségének megjelenítése a gyülekezet életében. 
 

 A református internátusban:  
 - A kollégium hitéletének szervezése az Ifjúsági Stratégia szellemében. 
 - A csütörtöki bibliakörök olyan formájának megtalálása, amely megfelel a hitbelileg 
 rendkívül differenciált fiatalok valódi szükségeinek. 
 - Tanulókból álló zenekar vasárnapi szolgálatba állítása. 
 - Tanulókból álló kollégiumi presbitérium felállítása. 
 - Vasárnapi áhítatok, csütörtöki bibliakörök (kolifi), személyes beszélgetések 
 szervezése. 
 

  A református tanodában: 
 - Rövid és hosszú távú cigánymissziós stratégia elkészítése. 
 - Az elkészült stratégiában megfogalmazott feladatok megvalósítása. 
 

 A Sion Házakban: 

 - Új lelkészi munkaterv elkészítése a Sion Házak számára. 
 - A munkatársi kör közösségépítése.  
 - A gyülekezet szolgálatának erősítése a Sion Házakban. 
 - Egy gyülekezeti igehirdetés-sorozat megszervezése valamelyik Sion Házban. 
  



V. MISSZIÓI NAPTÁR 
 

 

 

2019. december 

XII. 1.    Ádventi úrvacsorás istentiszteletek 

XII. 15.   Katonatelepi templom 15 éves hálaadása 

XII. 22-24.   Úrvacsorai előkészítő sorozat (parókus lelkészek) 
XII. 25-26.   Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletek (legátus) 

 

2020. január 

I. 13.    Szenczi Molnár Albert évforduló – közös zsoltáréneklés 

I. 20-25.   Ökumenikus imahét 
I. 25.    Presbiteri csendesnap az Újkollégiumban 

I. 26.     Úrvacsorás istentiszteletek 

 

2020. február 

II. 6-8.    Lelkipásztori műhely („Balatonfenyves”) 
II. 10-16.   Házasság hete 

II. 21-23.   Refisz TéliTali 
II. 27-29.   Böjti bűnbánati sorozat a Hunyadivárosban 

 

2020. március 

III. 1.     Böjtfő – úrvacsorás istentiszteletek 

III. 6.    Ökumenikus Imanap 

III. 10.    Alpha-sorozat indítása 

III. 10-12.   Evangélikus – Református Esték 

III. 29.    Kollégiumi istentisztelet 
 

2020. április 

IV. 5.    Virágvasárnap 

IV. 6-11.   Nagyheti evangelizáció (III. BRMN - parókus lelkészek) 
IV 12-13.   Húsvéti úrvacsorás istentiszteletek (legátus) 
IV. 21. 23. 27. 28.  Általános iskolai konfirmációs vizsgák 

IV. 24-25.   Gyülekezeti kirándulás a katonatelepiek szervezésében (Pápa) 
IV. 25.    Gyülekezeti Revitalizációs Konferencia 

 

2020. május 

V. 21.    Áldozócsütörtök, gimnáziumi konfirmációs vizsga 

V. 24.    Hálaadó istentisztelet - templomfelújítás 

V. 25-30.   Pünkösdi evangelizáció és konfirmációs vizsga 

V. 31.    Pünkösdvasárnap, Úrvacsora, Konfirmáció (legátus) 
 

2020. június 

VI. 1.    Pünkösdhétfő, Úrvacsora, Konfirmáció (legátus) 
VI. 4.    Szabadtéri istentisztelet (Trianon) 
VI. 8-10.   Lelkészcsaládok csendesnapjai 
VI. 20.    Emmausi Gyülekezeti Nap 

VI. 25-27.   Bűnbánati sorozat a kisköri lelkészek szolgálatával 
VI. 28.    Úrvacsorás istentiszteletek 



2020. július 

VII. 18.   „Ez az a nap!” 

VII. 23-25.   Bűnbánati sorozat a Sionban 

VII. 26.   Úrvacsorás istentiszteletek 

VII. 27 – VIII. 1.  Többgenerációs tábor 
 

2020. augusztus 

VIII. 20-22.   Bűnbánati sorozat 
VIII. 23.   Úrvacsorás istentiszteletek újkenyérre 

VIII. vége   A missziói évet értékelő Missziói Bizottsági ülés 

  

2020. szeptember 

IX. 12.    Csendesnap - Belváros 

IX. 24-26.   Bűnbánati sorozat (Hetényi gyülekezetben?) 
IX. 27.    Úrvacsorás istentiszteletek 

 

2020. október 

X. 6.    Alpha-sorozat és felnőtt-konfirmáció indítása 

X. 7.    Biblia-iskolai sorozat indítása 

X. 18.    Kollégiumi istentisztelet 
X. 26-28.   Reformációi Esték előadássorozat 
X. 29-31.   Bűnbánati sorozat, megyei lp-ok (Munkatársak meghívása) 
X. 31.    Reformációi istentisztelet 
 

2020. november 

XI. 1.    Úrvacsorás istentiszteletek 

XI. második fele  Ádventváró családos délután 

XI. 23-28.    Ádventi evangelizáció meghívott lelkipásztorokkal 
XI. 29.    Úrvacsorás istentiszteletek 

XI. vége   A missziói évet előkészítő Missziói Bizottsági ülés 

 

 
 


