A
KECSKEMÉTI
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
2021. ÉVI
MISSZIÓI MUNKATERVE

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 családpasztoráció, 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.
XII. 25-26.
2021. január
I. 18-24.
I. 24.
2021. február
II. 1-3.
II. 7-14.
II. 15-20.
II. 21.
2021. március
III. 5.
III. 8-10.
III. 11-13.
III. 14.
III. 21.
III. 28.
III. 29-31.
2021. április
IV. 1-3.
IV. 4-5.
2021. május
V. 13.
V. 17-22.
V. 23-24.
2021. június
VI. 7-9.
VI. 17-19.
VI. 20.

Úrvacsorai előkészítő sorozat
Karácsonyi úrvacsorás istentiszteletek

Ökumenikus imahét
Úrvacsorás istentiszteletek
Emmaus – On line imanap
Lelkipásztori műhely („Balatonfenyves”)
Házasság hete
Böjti bűnbánati sorozat
Böjtfő – úrvacsorás istentiszteletek
Ökumenikus Imanap
Evangélikus – Református Esték
Bűnbánati sorozat
Úrvacsorás istentiszteletek
Kollégiumi istentisztelet
Virágvasárnap
Nagyheti evangelizáció (III. BRMN - parókus lelkészek)
Emmaus – Ifis nap
Nagyheti evangelizáció (III. BRMN - parókus lelkészek)
Húsvéti úrvacsorás istentiszteletek (legátus)
Emmaus – Tavaszi takarítás és Imaséta
Áldozócsütörtök
Pünkösdi evangelizáció és konfirmációs vizsgák
Pünkösd, Úrvacsora, Konfirmáció (legátus)
35 éves az Emmaus Ház - Gyülekezeti Nap
Lelkészcsaládok csendesnapjai
Bűnbánati sorozat
Úrvacsorás istentiszteletek
Emmaus - Gyereknap

2021. július
VII. 15-17.
VII. 18.
VII. 19-24.

2021. augusztus
VIII. 19-21.
VIII. 22.
VIII. vége

2021. szeptember
IX. 11.
IX. 23-25.
IX. 26.
2021. október
X. 17.
X. 25-27.
X. 28-30.
X. 31.

2021. november
XI. második fele
XI. 22-27.
XI. 28.
XI. vége

Bűnbánati sorozat a Sionban
Úrvacsorás istentiszteletek
Többgenerációs tábor
Emmaus – Énekkarok / Bibliaórák Napja
Bűnbánati sorozat
Úrvacsorás istentiszteletek újkenyérre
A missziói évet értékelő Missziói Bizottsági ülés
Emmaus – gimnáziumi gólyanapok
Csendesnap - Belváros
Bűnbánati sorozat (Hetényi gyülekezetben?)
Úrvacsorás istentiszteletek
Emmaus – Általános iskolások napja
Kollégiumi istentisztelet
Reformációi Esték előadássorozat
Bűnbánati sorozat, megyei lp-ok (Munkatársak meghívása)
Reformációi úrvacsorás istentiszteletek
Emmaus – Cursillos találkozó
Ádventváró családos délután
Ádventi evangelizáció meghívott lelkipásztorokkal
Ádventi úrvacsorás istentiszteletek
A missziói évet előkészítő Missziói Bizottsági ülés
Emmaus – presbiteri nap

