
 

A TE†ÉN Református Közösség missziói munkaterve1

2016. advent – 2017. advent

Melléklet a Budapest Józsefvárosi Református Egyházközség missziói munkatervéhez

Az  idei  missziói  évben  elsődleges  célunk  a  meglévő  kapcsolataink  megerősítése  mind
közösségi,  mind személyes  szinten.  Hosszú  távon  ez  adja  a  növekvő  gyülekezet  stabilitását  és
szolgálatra való képességét is.

Isten jelenlétének és aktív munkájának gazdag áldását tapasztalhattuk az elmúlt években.
Szeretnénk ezt bölcsen fogadni és a gyülekezet növekedésében felelősen részt venni. Kultúránk erős
üzenete,  hogy  a  siker  mércéje  a  robbanásszerű,  számszerű  növekedés,  a  rendelkezésre  álló
erőforrások akár  végleges  kimerítésének árán is.  Ezzel  szemben valljuk,  hogy Isten országában
minőségi  idő  jut  az  elveszett  megkeresésére,  akinek  hazatérésén  nagyobb  öröm  van,  mint  a
kilencvenkilenc  otthonmaradtén.  Éppen  ezért  nem  félünk  attól,  hogy  figyelmünket  a  meglévő
gyülekezeti  tagjaink  erősítésére,  a  közösségbe járó  nem hívők hitre  vezetésére  fordítsuk:  minél
inkább  minőséginek,  őszintének  és  megbízhatónak  kell  lennie  a  kapcsolatainknak  ahhoz,  hogy
gyülekezetünk  ne  csak  vonzani,  de  megtartani  is  tudjon,  mint  ahogy a  hegyen  épült  városnak
lakhatónak is kell lennie.

1. Személyes kapcsolatok:

1.1. Kisiskolásokkal:

a) Hétköznaponként tanodai keretben személyes foglalkozások, ahol önkéntesek alkotnak a
tanárok által ajánlott gyerekekkel tanulópárokat. A tananyag elmélyítésén túl ezek a kapcsolatok
gyakran maguktól válnak baráti-mentori kötődéssé.

b)  Életvitelsegítő  szakkörök:  kis  létszámú  (3-5)  fős  csoportokban  oktatási,  felfedező,
hasznos ismeretek elsajátítása. Túlmutatva az iskola tantárgyi rendszerén, a közös tanulás megélése
formálódó kortársi kapcsolatokon, barátságokon keresztül.

c)  A játszóházat  heti  rendszeresség  helyett  havonta  tartjuk  meg,  mivel  így  több  idő  és
energia marad a program minőségi megvalósítására és a gyerekekre való személyes figyelemre.

d) Nyári angoltábor aug. 7-11. között Pálkövén.

1.2. Serdülőkkel

a)  Bisora (Gyöngyszemek) néven fiatal felnőtt nők vezetésében mentorprogram tizenéves
cigánylányoknak (5-7 fő).

b) Ifjúsági órák heti rendszerességgel, amelyben minél több időt igyekszünk informálisan is
tölteni a fiatalokkal, minden 2-3 ifisre jut egy fiatal felnőtt. Évente legalább két ifjúsági hétvégét
tartunk őszi és tavaszi szünetben.

1 A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a közösség általános céljai, elvei a korábbi évekkel ellentétben nem 
szerepelnek a missziói munkatervben. A munkaterv kifejezetten egy évre koncentrál, az általános elvek pedig a 
gyülekezet mindenkori működésére.
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1.3. Felnőttekkel

a)  A vasárnapi  istentiszteletekre legalább  két  órát  szánunk,  hogy  legyen  lehetőség  a
liturgián belül is párbeszédre, közbe kérdezésre. Az alkalmak után is több órán át lehet maradni.

b)  Heti  rendszerességgel  bibliatanulmányozás,  amelyben  sorozatszerűen  veszünk  végig
egy-egy bibliai könyvet vagy témát. Kulcsfontosságú alkalom hitismeretek elmélyítésében.

c)  Hetente  házicsoportok,  amelybe  állandó  tagok  járnak,  egymás  életét  kísérik  és
imádkoznak.

d) Havonta csapatépítő alkalmak az önkénteseknek és felnőtt gyülekezeti tagoknak, igény
szerint akár elutazással.

e) Családlátogatások a gyerekek otthonában, illetve azokon a helyeken, amelyek a családok
mindennapos életteréhez tartoznak, legalább félévente.

A Kis Fuvaros utcai helyiségen túl szeretnénk olyan helyet  találni az istentiszteleteknek,
amely az alapelveinknek megfelel és nagyobb befogadóképességű. A jelenlegi hely éppen elegendő
a gyerekfoglalkozások megvalósításához és kis létszámú istentiszteleti összejövetelekhez, de nincs
lehetőség közben párhuzamos programok megtartására, személyes beszélgetésre, nem biztosított a
munkatársak megfelelő munkatere, illetve tárolási lehetőség.

2. Szervezeti kapcsolatok

2.1. Református egyházi kapcsolatok

a) Az egyházvezetés tájékoztatása a gyülekezetplántálás helyzetéről,  hogy a szolgálatunk
hivatalosan is ismert legyen, illetve utat készítsünk az önálló gyülekezetté válás felé.

b)  A MRE  Zsinatának  Külügyi  Irodájával  együttműködés,  gyakorlati  hely  biztosítása,
külföldi vendégek fogadása, illetve velük való kapcsolattartás.

c) Gyakorlati hely biztosítása a KRE hallgatóinak.
d)  Lehetőséget  adni  a  Salétrom  utcai  gyülekezet  presbitereinek  aktív,  illetve  kísérő

részvételre a közösség életében.
e) Részvétel a MRE által szervezett cigánymissziós képzéseken, illetve konferenciákon

2.2. Egyéb szervezeti kapcsolatok

a)  A  Józsefvárosi  Önkormányzattal  való  kapcsolatot  fenntartani  és  tovább  mélyíteni.
Kezdeményezzük, hogy egy-egy képviselő személyesen is látogasson el a közösségbe.

b)  A  Lakatos  Menyhért  Általános  Iskolával  hivatalos  együttműködési  megállapodás
keretében dolgozunk.

c) A Kesztyűgyárral igény és lehetőség szerint működünk együtt nyári gyerekprogamok és
családi rendezvények megvalósításában.

d) Részt veszünk a budapesti gyülekezetplántálók networkjében.
e)  Különböző  felsőoktatási  intézmények  hallgatóit  és  csoportjait  fogadjuk  gyakorlatra,

hospitálásra (szociális munkások, pedagógusok)

2.3. Nemzetközi kapcsolatok

a)  A  HEKS-szel,  illetve  rajtuk  keresztül  egy  svájci  gyülekezettel  hivatalosan  is
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testvérgyülekezeti kapcsolat felépítése. (Ami túlmutat egyszerű anyagi támogatáson.)
b)  A hollandiai  Urkben  lévő  református  gyülekezet  missziói  bizottsága  adományt  ad  és

rendszeresen ellátogat a közösségbe
c) Felebarát Keresztény Alapítvány (OMS Hungary): a nyári angoltábor  szervezésén túl

Józsefváros  életét  meghatározó  kezdeményezési  lehetőségek  számbavétele,  cselekvési  terv
készítése.

d) az ICP (International Church Plants) Network tavaszi találkozója
e) a Redeemer City to City európai konferenciája
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