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A Nyíregyháza-Városi Református mányos formák megtartása mellett a 

Egyházközség küldetése, hogy ke- mondern technika kínálta új lehetôsé- 

resztyén gyülekezetként Jézus Krisztus gek kihasználására is. Így gyülekezeti 

szeretetével fogadja be az Ôhozzá honlapunk (www.refnyiregyhaza.hu) 

vágyakozókat, bibliai tanításával hívo- beszámolóin túl hírt adunk magunkról 

gassa és Istenhez vezesse az érdek- a közösségi médiában, istentisztelete- 

lôdôket. Református hagyományaink- ink visszanézhetôek az Egyházközség 

hoz híven gyülekezeti szolgálatunk ki- Youtube-csatornáján, és rendszeresen 

terjed a társadalom valamennyi cso- jelenünk meg az Európa Rádióban is. 

portjára: a különbözô korú, más-más Az elmúlt évek missziói munkájá- 

élethelyzetû, különféle családi és hit- nak gyümölcseként a gyülekezeti al- 

életi háttérbôl érkezô látogatóink egy- kalmak száma megnôtt, új lelkipász- 

aránt megtalálhatják a helyüket, lelki torok álltak munkába, hogy a soka- 

otthonukat közösségünkben. sodó hitéleti területeken ellássák a 

Gyülekezeti életünk középpontjá- szolgálatot. Megjelentek és beveze- 

ban Isten Igéje, a Szentírás és annak tésre kerültek régi-új, vagy teljesen új- 

hirdetése áll. A vasárnapi templomi szerû formák, amelyek újabb lehetô- 

istentiszteleteken túl számos alkalmat ségeket nyitottak a városban élô ér- 

kínálunk azoknak, akik szeretnék kö- deklôdôk megszólítására. Ilyen például 

zelebbrôl is megismerni egy-egy bib- a baba-mama kör alkalma, amely heti 

liai könyv mondanivalóját, és szíve- rendszerességgel kínál találkozási 

sen szánnak idôt arra, hogy heti, két- pontot kisgyermekes anyukák számá- 

heti vagy havi rendszerességgel, test- ra, igei útmutatással, zenével, gyer- 

véri közösségben éljék meg hitüket. meknevelési és családgondozási ta- 

Nagy hangsúlyt helyezünk a hagyo- nácsokkal, beszélgetôs formában.  
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Nagy örömünkre szol-gál, hogy a 

megújult rendszerû konfirmációs 

felkészítôkön évrôl évre mintegy 
száz 8. osztá-lyos fiatal vesz részt. 

A havi rendszerességgel 

megtartott, sok zenével, játékkal 

színesített felké-szítô alkalmak 

során a közösen meghallgatott 

elôadásokat csoportfog-

lalkozásokkal mélyítjük el. 

Természetesen nem feledkezünk 

meg az általános isko-lák többi 

osztályáról sem: hitoktató-ink a 

város valamennyi közoktatási 
intézményében hûségesen, 

megfele-lô képesítéssel vannak 

jelen. 
 

 

Ifjúsági szolgálatunk a fiatalok egy-

re bôvülô közösségét fogja össze: a 

gimnazista és egyetemista korosztály 

tagjai a rendszeres heti bibliaórák 

mellett számos különleges alkalmon 

találkoznak: biciklitúra, szalonnasü-

tés, kiszállások, imaéjjel, társasjáték-

est, sportnap, táborok, kirándulások, 

elôadások és ifjúsági istentiszteletek 

gazdagítják a programot minden tan-

évben.  
A bibliatanulmányozás és testvéri 

közösség lehetôsége a felnôttkorba 

lépett gyülekezeti tagjaink elôtt is 

nyitottak. A férfi és nôi bibliaórát, va-

lamint a felnôttként konfirmáltak bib-

liaóráját havonta, a 25 és 40 év kö-

zötti korosztálynak megtartott fiatal 

felnôttek bibliakörét kéthetente, a 

Nikodémus bibliaórát és gyülekezeti 

bibliaórát hetente rendezzük meg.  
A zene iránt aktívan érdeklôdôk 

számára nyitva áll gyülekezetünk 

énekkarának ajtaja. A hetente meg- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tartott próbákon nemcsak az ünnepi 

szolgálatokra készül fel a kórus, de a 

zenei kötôdés mellett lelki barátságok 

is szövôdnek, közösségépítô progra-

mok szervezôdnek.  
Gyülekezeti életünk központi ese-

ménye a vasárnapi istentisztelet, 

amelyen minden nemzedék együtt 

dicsérheti Istent a templomi közös-

ségben. A Kálvin téri templomban 

megtartott három istentiszteleten túl 

(8.30, 10.30 és 17.30) gyermekisten-

tiszteleteket tartunk a 10.30-as isten-

tisztelettel párhuzamosan, és ellát-juk 

a szolgálatot a Jósa András Ok-

tatókórházban, Örökösföldön, Borbá-

nyán és Rozsrétszôlôn is. A belvá-

rosban havonta egyszer szeretet-

vendégségen biztosítunk lehetôsé-get 

a templomi alkalom után az is-

merkedésre, testvéri beszélgetések-

re. A tanév során havonta két alka-

lommal családos istentiszteleteket 

tartunk.  
Hitéletünk lüktetését a naponta 

megtartott 15 perces reggeli 
áhítatok adják, ahonnan jó lélekkel 

engedjük munkába, iskolába a 

közösség meg-jelent tagjait. 
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Egyre bôvülô intézményhálóza-tunknak 

köszönhetôen egyre több embert érhetünk el 

oktatási és szoci-ális szolgálatainkon keresztül is. 

Egy-házközségünk lelkészei rendszeres 

áhítatokat, bibliaórákat, istentisztele-teket 

tartanak a gyülekezet fenntar-tásában álló 

intézményekben: a Szivárvány Idôsek Otthonának 

te-lephelyein, a Jókai Idôsek Klubjában, a 

Mustármag Bölcsôdében, és a Jókai Mór 

Református Általános Iskolában. Ezek az 

alkalmak egyaránt szólnak az intézmények 

ellátottjainak, dolgozóinak és az ô 

családtagjaiknak. 

 
Egyházközségünk jó reménység-gel tekint a jövô 

kihívásai felé is. El-kötelezettek vagyunk az 

oktatási in-tézményhálózat további bôvítése iránt. 

A közeljövôben óvodák építése teremt majd új 

lehetôségeket a kis-gyermekek és családjaik 

szolgálatá-ban, és terveink között szerepel egy 

református középiskola beindítása is. Gyülekezeti 

életünkben nyitottak va-gyunk a modern kor 

emberi problémáinak, sajátos élethelyzetének 

elfo-gadására és komolyan vételére, a Biblia 

alapján álló segítségnyújtásra. Bizalommal lépünk 

az örökösföldi templom megépülésével és azon 

túl-menôen is a város újabb területeire, hogy 

küldetésünkkel, Egyházunk üze-netével minél 

több embernek nyújt-hassunk útmutatást a lelki 

békesség-re, az Isten országában való élésre. 

 


