
A TE+ÉN szolgálat tervei a 2014/2015-ös
missziói évben

Melléklet a Budapest Józsefvárosi Református
Egyházközség missziói munkatervéhez

A TE+ÉN  szolgálat  elsődleges  célja  egy  olyan  új,
református keresztyén közösség építése, amely összetételében és nyitottságában is mutatja a VIII.
kerület kulturális és társadalmi sokszínűségét. Vitathatatlan, hogy a befogadókészség a keresztyén
hit  egyik  jellemzője,  éppen  ezért  minden  Krisztus-követő  gyülekezet  küldetéséhez
elidegeníthetetlenül hozzátartozik. Ugyanakkor egy újonnan születő közösség sokkal hatékonyabb
új, nem keresztyén emberek elérésében, mint a már meglévő gyülekezetek. Minden gyülekezetben
viszonylag  rövid idő  alatt  kialakulnak a  társadalmi,  kulturális  és  etnikai  határvonalak,  amelyek
meghatározzák,  hogy  milyen  hátterű  emberek  tudnak   a  legkönnyebben  betagolódni  az  adott
közösségbe. Célunk, hogy a TE+ÉN szolgálat nyomán születő közösségben ezek a határvonalak a
lehető  legszélesebbek  legyenek:  ha  kezdettől  fogva  a  multikulturális  érzékenységet  hordozza
magában egyfajta DNS-ként, később felnőve és megerősödve ezt könnyebben meg tudja őrizni. Ez
a multikulturalitás  magában foglalja  a  Magdolna  negyedben nagy számban élő  cigányságot,  de
szeretnénk kapcsolatot építeni a területen élő egyéb kultúrákkal és népcsoportokkal is.

A TE+ÉN közösségépítés, illetve gyülekezetplántálás indoklása tehát kettős:

1.) Budapesten minél több új gyülekezetre van szükség. Nem azért, mert nincs már hely a meglévő
templomokban, hanem mert az új közösségek a legalkalmasabbak és leghatékonyabbak új emberek
megszólításában, valamint az egyház akkor tud a város jövőjében meghatározó szerepet játszani, ha
nem éri  be  azzal,  hogy területi  alapon „lefedik”  a  már  meglévő gyülekezetek  a  várost,  hanem
ehelyett sok, élő, fiatal közösséggel tud és akar jelen lenni a város életében.

2.)  Egy,  a  Józsefvárosban  létrejövő  keresztyén  közösségnek  feltétlenül  tükröznie  kell  a  kerület
társadalmi,  etnikai  és  kulturális  sokszínűségét.  Bár  ennek  lehetősége,  illetve  küldetése  minden
gyülekezetnek  feladata,  a  városrész  adottságai  ezt  a  bibliai  elvet  számunkra  különösen
hangsúlyosság teszik.

Ezeknek az elvi célkitűzéseknek tükrében szeretnénk folytatni ebben a missziói évben is a
munkánkat. A korábbi évekhez hasonlóan, a gyerekek szabadidős és tanítási programjai (amelyek
önmagukban  is  értékes  szolgálatok)  kínálnak  természetes  lehetőségeket  a  felnőttekkel  és  teljes
családokkal való találkozáshoz. A programok elsődleges helyszíne a Kis Fuvaros u. 11. sz. alatti
önkormányzati bérlemény. 

Gyerekprogramok:

1.) Fakultatív hittanórák a Lakatos Menyhért Általános Iskola alsós osztályaiban, valamint iskolai,
alkalomszerű hitéleti foglalkozások, beszélgetések felsősökkel.

2.)  Heti  rendszerességgel  játszóház,  bibliai  történettel,  kézműves  tevékenységekkel,  közös
játékokkal, énekléssel, étkezéssel. A játszóházak havi tematikáját egy-egy, Budapesten is jelenlévő
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kultúra, illetve ország adja, ahonnan önkéntesek is érkeznek. Az adott kultúra ételeit esszük, azzal
kapcsolatos tanítást adunk, a kézművesek és énekek is ehhez kötődnek.

3.) Hétköznaponként tanodajellegű személyes foglalkozások, ahol önkéntesek alkotnak a tanárok
által  ajánlott  gyerekekkel tanulópárokat.  Egyéni igényektől függően, iskolaidőben a házi feladat
elkészítése az elsődleges tevékenység, iskola időn túl egyéb készségfejlesztő tevékenységek, illetve
közel  nagykorú,  az oktatási  rendszerből  kikerült  fiatalok egyéni  felkészítése az  általános iskola
befejezésére és/vagy érettségire.

4.)  8  órás  szakkörök  4-5  fő  csoportok  részére,  önkéntesek  egyéni  felajánlásai  alapján.  A
gyerekeknek rövid távon elérhető célt adva, konkrét, érdekes és hasznos ismeretet adunk át.

5.) A Kesztyűgyár közösségi házzal együttműködve, havonta egy gyerek-/családi programot tartunk

6.) A TE+ÉN pontozási rendszert használva a gyerekeknek jutalmakat, célokat, használati tárgyakat,
oktatási eszközöket, illetve további külön, egyedi programokat tudunk kínálni.

7.) Kirándulás ősszel és tavasszal.

8.) Nyári gyerektábor.

9.) Igény szerint reggeli áhítatok tanítási idő előtt.

Felnőttekkel/családokkal való kapcsolatépítés:

1.)  Rendszeres  családlátogatások a  gyerekek otthonában,  illetve  azokon  a  helyeken,  amelyek  a
családok mindennapos életteréhez tartoznak.

2.) Igény szerint házi bibliaóra, bibliakurzus, istentisztelet.

Infrastruktúra

A Kis Fuvaros utcai helyiség alkalmasnak bizonyult  a gyerekfoglalkozások megtartására,
oktatási tevékenységekre, illetve egyéb, kis létszámú (max. 30 fős) rendezvények megtartására.

Attól függően, hogy év közben hogyan alakul a felnőttekkel való kapcsolatunk, illetve az ő
elköteleződésük az Isten-keresés, illetve a református keresztyén hit felé, szükségessé válhat egy
önálló, külön istentiszteleti helyiség is.

Alapítvány

Szeretnénk,  ha  a  szolgálatnak  a  gyerekek  tanításával,  felzárkóztatásával  foglalkozó
tevékenysége alapítványi keretekben, önálló jogi személyként is működhetne.

Munkatársak:

Szükséges  új  munkatársak  bevonása.  A programok  nagy  része  önkéntesekre  épül,  akik
nagyon sok munkát és időt tesznek hozzá a szolgálathoz. Ugyanakkor ezeknek a tevékenységeknek
a  koordinálása,  megszervezése  külön,  fizetett  munkatársakat  igényel.  Az  anyagi  feltételek
biztosítása esetén szükséges két félállású munkatárs alkalmazása
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• szociális munkási tevékenységekre
• tanodához  szükséges  koordinációhoz,  illetve  az  iskolavezetés-tanárok-szülők-diákok-

önkéntesek közti kapcsolattartáshoz

Képzések:

Lehetőség szerint szeretnénk részt venni
• a MRE által szervezett cigánymissziós képzéseken, illetve konferenciákon
• az ICP (International Church Plants) Network márciusi találkozóján
• a Redeemer City to City európai konferenciáján
• egyéb,  gyülekezetplántálással,  cigánymisszióval  és  multikulturális  közösségépítéssel

foglalkozó képzéseken, református és felekezetközi szervezésben egyaránt
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