
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AZ ISTENTISZTELET LITURGIÁJA: 
 

 

  CSEND – Istentisztelet előtt 5 perccel 
 

 

➢➢ Ráhangoló kérdés: 
 Mit jelent számomra a templom? 

 

 

  Köszöntés 

  Fennálló ének: 65: 1 („A Sionnak hegyén…”) 

  Fő ének: 392   („Az Egyháznak…”) 
 

  Fohász  
  Olvasmány (ld. középen  ) 

   Imádság 

  Gyermekek az Úr asztala körül  

  Igehirdetésre készítő ének: KÉ 22  
(„Szálljon hangunk…”) 

  Alapige (ld. középen  ) 

 Igehirdetés [ld:  a túloldalon] 

  Csendes ima 

  Imádság 

  Miatyánk 

  Áldás 

  Hirdetések röviden (ld. jobb oldalon  ) 
 

  Úrvacsora előtt: 

Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet.  

Hallelluja 

  Úrvacsorai közösség – csendben  

  Úrvacsora után: 

Irgalmas Istenünk jóságát, 

Mindörökké éneklem. 
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  Záróének: 65:3 („Javaival a Te házadnak…”) 
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KÖSZÖNÜK! 
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egyháztagunk temetése január 9-én 14 
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Istentisztelet (a mi templomunkban), 
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 OLVASMÁNY 
a 2019-es Missziói Munkaterv útmutató Igéiből 

(lásd az Igehirdetés szövegében) 

 

 

 

 ALAPIGE: 
1Kor 3, 16-17 

 

„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok,  

és az Isten Lelke bennetek lakik?  

Ha valaki Isten templomát beszennyezi,  

azt elpusztítja Isten,  

mert Isten temploma szent,  

és ez a templom ti vagytok.” 

 

 

Ma, Egyházmegyénkből  

az újpest-újvárosi gyülekezetért imádkozunk 
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[Az Igehirdetés első fele a 2019-es Missziói Munkatervből lett beemelve] 

 T E R V E I N K  

 

Több éve tervezgetjük templomunk felújítását.  

2020-ban éppen 20 esztendős lesz szeretett templomunk. 

Akkor majd – ha Isten engedi megérnünk –, emlékezünk és 

ünneplünk, hálát adva a kezdetekért, szolgáló és adakozó 

testvérekért és az azóta megtett nagy útért, ahogyan az épület 

benépesült, otthonunkká lett és legfőképpen Istentiszteletre 

szentelt hellyé. 
A 2019-es esztendőt, ezt megelőzően, így a munkára szánjuk. 

Külsőleg, fizikailag – de lelkiekben is.  

Külsőleg elindultak az előkészületek, a 2018-as esztendőben 

a megújult Presbitérium mérlegelte szükségeinket, 

lehetőségeinket, döntött bizonyos felújítások mellett, azoknak 

mikéntjéről. Kivitelezőkkel megállapodva a tavaszt már kész 

tervekkel várjuk. Az ehhez szükséges anyagiakat – bízva Urunk 

eddig is megtapasztalt gondoskodásában –, részben közösségünk 

saját erejéből, részben az Egyházmegyei Építési Alapnál pályázva 

(amibe tíz éve komoly befizetők vagyunk) szeretnénk előállítani. 

Azonban mit sem érnek a külső falak, a külső épülés-
szépülés, ha ez bensőképpen nem történik meg egyrészt magával 

a közösségünkkel és ennek forrásaként és következményeként 

egyszerre személyes életünkben. Ezért arról is beszélni fogunk, 

hogy mit is jelent ezekre nézve, hogy a SZENTLÉLEK TEMPLOMA 

VAGYUNK, és mit is jelent az a csodálatos meghívás, hogy LELKI 

HÁZZÁ ÉPÜLJÜNK. 

 

B E V E Z E T Ő  G O N D O L A T O K  

 

Salamon idején épül meg Izrael népének első temploma. Az 

ószövetségi nép számára Isten jelenléte, „velük léte”, 

„megtalálhatósága ez.  
Az áldozás, a találkozás, a kapcsolat, a hűség megélésének 

helye. 

A babiloni fogság szörnyűsége, a hatalmas pusztítás, 

veszteség és elhurcoltatás mellett, igazából a templom kifosztása, 

lerombolása, elvesztése. 

Amikor a hazatérés után végre újjáépül, megint csak betölti 

ezt a fontos szerepét Izrael vallásos-lelki életében. 

E második templomba viszik fel kisgyermekként Jézust 

szülei; itt tanít, ebből űzi ki később az árusokat; ennek nevében 

ítélik halálra. Jézusban élesen szembetűnik Isten népének 

szentségtelensége, értetlensége, kiüresedett formái, képmutatása – 
és ezzel szemben az igazi templom, Jézus maga, aki Isten Fiaként 

jön el az övéi közé, h e l yr e á l l í t a n i  a z  i g a z  

I s t e n t i s z t e l e t e t .  

Így ér minket aztán az Újszövetség szava: mi, hívők, Krisztus 

követők vagyunk a Szentlélek temploma, a mi testünk, a mi 

életünkbe vesz lakozást Isten, í g y l e s z  j e l e n  a z  ö v é i  

k ö z ö t t ,  é s  á l t a l u n k  va n  j e l e n  e b be n  a  v i l á gb a n . 

Ekként épülünk fel lelki házzá, szent hajlékká.  

Nagy Kegyelem ez! Éppen ezért érdemes igencsak 

vigyáznunk rá, megbecsülve ezt! Nekünk már ez a fókusz, a 

bennünk és köztünk élő Krisztus – és így csakis erre nézve, ezt 

segítve van értelme bármilyen épületnek, alkalomnak…, 

templomnak! 
 

MIT JELENT A TEMPLOM? 

(Néhány gondolat a 2019-es Missziói Munkaterv Igéinek, mai 

olvasmányunknak a segítségével) 

 

1Kir 5,31: 

„A király parancsára nagy és értékes kőtömböket 

fejtettek, mert faragott kövekből akarták lerakni a 

templom alapjait…” 
 
Feltűnő az a fajta igényesség és pontosság, Istennek való 

engedés, ami az első jeruzsálemi templom építését jellemzi. Talán 

számunkra idegen, értelmetlen, túlzott fényűzés, felesleges tűnő 

részletekkel van tele e tárgyban a Biblia. 

Akkor és ott ez Isten nagyságát, szentségét, szépségét, 

dicsőségét akarta megmutatni.  

Az építés erről szólt. Nemcsak Izrael népe számára akarták 

szentségesen széppé építve a templomot Isten dicsőségét 

megmutatni (vagy inkább csak jelezni), hanem missziói 

szempontból, a pogányok számára felmutatni, hogy NAGY AZ 

ÚR! 
Vajon mi hogy állunk a templomunkhoz e tekintetben – miben 

kellene másképp látnunk, miben hasonlóan, tanulva az „ott és 

akkor”-ból? 

Ugyanígy belsőképpen, mai Alapigénk fényében: ha a mi 

testünk, életünk a Szentlélek temploma, tükrözi, megcsillan 

legalább időnként rajta Isten szentsége, dicsősége? Milyen szép 

pillanatok, időszakok ezek! Ezekért érdemes élni, Testvéreim!  

Közösségünkre nézve is érdemes ezt a kérdést lelki 

értelemben megvizsgálni! Micsoda szép meghívás, áldott cél, ami 

felé igyekezhetünk! 

 

Zsolt 100, 1-5: 

„Hálaadó zsoltár. Ujjongjatok az Úr előtt az egész 

földön! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva 

járuljatok színe elé! Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten! 

Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és 

legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, 

udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok 

nevét! Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége 

nemzedékről nemzedékre.” 
 

A templom az örömöt is jelentette, Izrael ünnepei örömmel 

voltak tele, ahogy vonultak a templomba! Hálaadás és Isten 

szeretetének ünneplését jelentette az akkori „templomba járás”. 

Vajon mi hogy állunk a templomunkhoz e tekintetben – miben 

kellene másképp látnunk, miben hasonlóan, tanulva az „ott és 

akkor”-ból? 

Ugyanígy belsőképpen, mai Alapigénk fényében: ha mi a 

Lélek temploma vagyunk, van-e ilyen öröm, ünnep lelki 

életünkben? Milyen jó, amikor egyszer csak elragad minket az 
ima, és kiszakad belőlünk ez az öröm Isten hűsége, szeretete felett 

– csendben személyesen vagy éppen egy közösségi alkalmon, 

testvéri találkozásban! 

 

2Kir 22, 3-8: 

„Jósiás király tizennyolcadik évében történt, hogy a 

király elküldte Sáfán kancellárt, aki Acaljá fia, 

Mesullám unokája volt, az Úr házába ezzel a 

megbízással: Menj el Hilkijjá főpaphoz, hogy szedje 

össze az Úr házában összegyűlt pénzt, amelyet az 

ajtóőrök gyűjtöttek a néptől. Adják oda azt a 

munkavezetőknek, akik az Úr házához vannak 

kirendelve, azok pedig adják tovább az Úr házában 

dolgozó munkásoknak, hogy javítsák ki a templom 

rongálódásait: az ácsoknak, az építőmestereknek és a 

kőműveseknek, hogy vásároljanak faanyagot és 

faragott köveket a templom kijavításához. De nem kell 

őket elszámoltatni azzal a pénzzel, amelyet rájuk 

bíztak, mert hűségesen fogják kezelni azt. Egyszer csak 

így szólt Hilkijjá főpap Sáfán kancellárhoz: Ezt a 

törvénykönyvet találtam az Úr házában! És odaadta 

Hilkijjá a könyvet Sáfánnak, hogy olvassa el…” 
 

Nagyon fontos jelenet játszódik le Jósiás idején, és nekünk is 
sokat mond! Miközben az elhanyagolt, megrongálódott 

templomot próbálták renoválni, megtalálják a törvénykönyvet, 

elolvassák, bűnbánatra jutnak annak tükrében, és belső lelki 

megújulás veszi kezdetét. Külső- és belső „renoválás” együtt, 

párhuzamosan. 

Az omladozó templom visszatükrözi Izrael lelki állapotát. 

Amilyen a templomuk, olyan az Istentiszteletük, az Isten-

kapcsolatuk.  

(Milyen fájdalmas a mai Magyarországon omladozó, népe 

által magára hagyott templomokat látni! Ugyanakkor a felújított, 



de kongó, üres, nem használt templomok látványa is rettenetes 

valóság!) 

Az Istentisztelet szent és központi kérdés. Nekünk, az 

Újszövetség népének, ugyan nem az épület jelenti már a lényeget 

– de mégiscsak úgy hozta történetünk, hogy ennek jelentősége 

van! 

Vajon mi hogy állunk a templomunkhoz e tekintetben – miben 

kellene másképp látnunk, miben hasonlóan, tanulva az „ott és 
akkor”-ból? 

Milyen jó lenne, ha Alapigénk fényében, lelkiekben mi is 

legalább annyit újulnánk párhuzamosan, mint reménység szerint 

templomunk! 

 

Hagg 1,4 

„Hát annak itt van az ideje, hogy ti magatok 

faburkolattal díszített házakban lakjatok, amikor a 

templom még romokban hever?” 

Ezsd 6, 18-20: 

„Azután Isten szolgálatába állították Jeruzsálemben a 

papokat rendjeik szerint és a lévitákat osztályaik 

szerint, ahogyan meg van írva Mózes könyvében. A 

fogságból hazatértek ezután megtartották a páskát 

az első hónap tizennegyedik napján.  Mert a papok és 

a léviták egy emberként megtisztították magukat,  

mindnyájan tiszták lettek, és levágták a páskabárányt 

mindazoknak,  akik a fogságból hazatértek, 

szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak.”  
 

(Tavaly beszéltünk Haggeus kapcsán arról, micsoda 

ellentmondás az, ha Isten népe a maga dolgaival buzgón 

foglalkozik – miközben a templomot, Isten ügyét elhanyagolja…) 

Mert a templomhoz szolgálók kellenek, hogy működjön! 

Istennek legyen hála minden mai „papért”, azaz a sok gyülekezeti 

szolgáló lélekért, akik „belakják” Isten Házát, akik odaáldozzák 

idejüket, tudásukat, erejüket, hogy élettel legyen tele ez a ház! 
A szolgáló lélek Istentiszteletet végez, és így válik önmaga 

templommá a mai Alapige igazságát megélve. 

Ahhoz tisztulás kell, hogy hiteles legyen. Sokféle ünnep, 

forma segíthet ehhez minket ma is, ahogy akkoriban. (Ma is itt 

van előttünk a megterített úrvacsorai asztal!) 

Vajon mi hogy állunk a templomunkhoz e tekintetben – miben 

kellene másképp látnunk, miben hasonlóan, tanulva az „ott és 

akkor”-ból? 

 

Szükségünk van állandó megtisztulásra, hogy templommá 

lehessünk igazán! Erről is szól Jézus jelenléte a templomban:  

 

Lk 19, 45-47a 

„Azután bement a templomba,  és kezdte kiűzni az 

árusokat, ezt mondva nekik: Meg van írva: „Az én 

házam imádság háza lesz”, ti pedig rablók 

barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a 

templomban.” 
 
Jézus egyetlen kemény, agresszív tette. Háborgott a lelke. 

Mert a templomot megfertőzve, nem arra használták, amire 

adatott. A templom az imádság háza. Mi mindent jelent ez! [**] 

Ugyanígy belsőképpen, mai Alapigénk fényében: ha a mi 

testünk a Szentlélek temploma, vajon az „imádság háza”, vajon 

tiszta Istentisztelet zajlik benne? Valóban templommá lesz a mi 

testünk, a mi közösségünk? 

Vajon mi hogy állunk a templomunkhoz e tekintetben – miben 

kellene másképp látnunk, miben hasonlóan, tanulva az „ott és 

akkor”-ból? 

 

Mt 27,51 

„És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig 

kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák 

meghasadtak.” 
 

Ez már misztérium, csoda, nagy Kegyelem – hogy 

mindnyájunknak van bemenetele a Szentek Szentjébe, Isten elé 

járulhatunk közvetlenül! Ez az igazság, amit a XVI. századi 

Reformáció újra felfedezett: nem kell közvetítő – így válhatunk 
magunk is templommá! Micsoda ajándéka ez Krisztus Urunknak! 

Kereszthalálába került…! 

 

Jel 21, 1-5 

„És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az 

első föld elmúlt, és a tenger sincs többé.  És a szent 

várost, az új Jeruzsálemet is láttam,  amint alászáll a 

mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy 

menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 

Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: 

Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog 

lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, 

letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz 

többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem 

lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt 

mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd 

meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak!” 
 

Ez a jövőnk! A Isten sátora, temploma lesz maga a Menny. 

Ott már nem kell semmilyen épület, emberi forma, ott már 

közvetlenül Istennel leszünk, látjuk szemkápráztató dicsőségét, 

szentségét, nagyságát, szépségét!  

Ennek előíze a mi templomunk, a testünk-lelkünk-életünk 

Temploma, erre készít fel, az erre való szent vágyakozást 

támasztja fel [**] bennünk… ÁMEN! 

 

F ő b b  c é l k i t ű z é s e i n k ,  t e r v e z e t t  

v á l t o z á s o k  
 

 A középpontban a templom felújítása és ezzel 

párhuzamosan (a fentiek alapján) lelki templomunk 

megújítása áll.  

o Szeretnénk megújítani a lábazatot (járólapokkal); a 

templomtér fűtését és hűtését (légkondicionáló 

berendezéssel); a külső fa-felületek állagmegóvó 

újrafestését, illetve a templombelső újrafestését. 

Emellett egyéb apróbb és állagmegóvó munkák 

várhatók. Mindezek anyagi fedezetét saját erőnk 

mellett az Egyházmegyei Építési Alapba történő 
(esetlegesen sikeres) pályázás adhatja. A felújítási 

munkákat 2019 nyarára tervezzük. (Ezalatt 

előfordulhat, hogy néhányszor az Istentiszteletünk 

helyszíne máshol lesz…) 

o Szeretnénk, ha személyesen is és mint közösség is 

megújulnánk, lelkileg formálódnánk, templommá 

épülnénk. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert nem elég a 

külső templom, a külső forma, hanem azt be kell 

töltsük lelki tartalommal, kincsekkel, párhuzamosan. 

o Szeretnénk célzott, tematikus számot is kiadni 

újságunkból, a szokásos éves két számon túl – például 
a templomfelújításra gondolva. Jó lenne, ha minél több 

cikk jelenne meg a gyülekezeti életről.í 

 A ószövetségi prófétákról szóló sorozatunk február 

elejéig tart – azután új sorozatba kezdünk mind a 

vasárnapi Igehirdetésekben, mind a Házi Biblia 

Körökben. Terveink szerint egy-egy biblia szereplő 

életét követjük nyomon több alkalmon át. Emellett 

igyekszünk Igehirdetésekben, kiscsoportos alkalmakon 

többen beszélni arról, mit jelent lelkiképpen az, hogy 

Isten temploma vagyunk. Hívjuk egymást arra, hogy a 

mi testünk-lelkünk helyreálljon, épüljön, szépüljön – 

legyen „tér” bennünk az Istentiszteletre, az imára, az 
éneklésre, a közösségre, a szolgálatra, a misszióra…! 

 Igyekszünk a 20 éves évfordulót azzal is előkészíteni, 

hogy komolyabban felvesszük a kapcsolatot 

Anyagyülekezetünkkel (Bp.-Rákosligeti Református 

Egyházközség) – „ennek nyitánya”, hogy lelkipásztoruk 

2019 februárjában nálunk szolgál. 



 Az Ancora IFIben szeretnénk 2019-ben egy képzést 

szervezni, ami segítene bekapcsolódni az IFIben való 

szolgálatra. Közben külső, egyházi képzésben is részt 

vesznek IFIseink továbbra is.   

 Emellett szeretnénk 2019-ben egy új 

testvérgyülekezetet találni – miközben továbbra is 

szeretnénk patronálni a Vajszlói Református 
Egyházközséget a hozzá tartozó települések 

reformátusaival. Az erről való integrált gondolkozás is 

fontos része lenne évünknek… 

 A Felnőtt Közösségi Hittanórák előzetes terveink 

szerint februárig tartottak volna, Januártól kéthetente 

mégis tartunk hittanórákat felnőtteknek – a pozitív 

visszajelzésekre való tekintettel. 

 Tavasztól újra lesz Keresztkérdések sorozat, ismét az 

alapozó szinten, olyanoknak, akik most teszik meg 

hitükben az első lépéseket, vagy csak keresnek lelkileg. 

 Egy új alkalmat is tervezünk. A neve „Kör-TE” lesz. 

Havi egy szerda este, egy rövid zenei vagy irodalmi 
bevezető után, tea, kávé, pogácsa vagy sütemény mellett 

lehet szabadon beszélgetni azoknak, akik eljönnek. Egy 

új kör tehát ez, ahol a „TE”, azaz a másik ember, a 

testvér, a másikra figyelés a cél. Az alkalom szimbóluma 

egy „körte” lesz. Ezzel is „belaknánk” a templomot, 

benne a gyülekezeti termet, figyelve egymásra, időt, 

alkalmat adva a beszélgetésre. Ennek keretei még 

kimunkálásra várnak... 

 Ösztönözni szeretnénk a különböző gyülekezeti 

csoportokat, hogy együtt valamilyen egyszeri vagy 

rendszeres szolgálatot találva maguknak, építsék a 
fizikai- vagy a lelki templomot. 

 Az Ancora IFI tagjai tervezik, hogy jobban 

„beágyazódva” az egyházi ifjúsági életbe, élnének a 

REFISZ nyári táborában való részvétel lehetőségével. A 

múlt nyári táborról Jani Lívia lelkészünk jó bizonyságot 

tett, szolgálóként nagyon lelkesen érkezett haza erről. 

 Igyekszünk már kipróbált vagy jól bevált alkalmainkat 

megszervezni, melyek 2018-ban valamiért elmaradtak 

(pl. buszos kirándulás; csendes-böjtös hétvége). 

 Gyülekezetünkben, Istennek hála, sok hűséges 

felkészült szolgáló munkálkodik, de kevés az aki rálát 
arra. hogy kire hol lenne szükség – aki segítené, kísérné 

a betanulásba az egy-egy szolgálatba beállókat. Ebben is 

erősödnünk kellene, esetlegesen mentorok vagy egy 

mentor-csapat szolgálatba állásával. Szeretnénk bíztatni 

a gyülekezet szolgáló tagjait, hogy egyfajta 

„mentorként” szólítsák meg a gyülekezet többi tagját, és 

hívják be maguk mellé az „utódokat”. 

 Tovább folytatjuk a könyvtárral kapcsolatos 

gondolkodást és rendezést, a céljaink újragondolását e 

téren – esetlegesen átgondolva a lelki könyvtárral való 

összekapcsolását… 

 Amennyiben lesz rá lehetőség, szeretnénk mind a 

presbiterségre nézve, mind a diakóniára nézve önálló 

vagy más gyülekezetekkel közös képzést tartani.  
 Sóskuti Zoltán 
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A fentiek mellett, a következő, eddig is élő alkalmakat, 

szolgálatokat tervezzük: 

- Istentisztelet  

- Gyerekistentiszteletek – 4 csoportban (hetente) 

- Hittanórák (hetente)  

- Húsvéti- / Adventi gyerekdélutánok 

- Presbiteri alkalom (havonta) 

- KeRet-Konfi-délutánok (havonta) 

- Kisfecskék-Sasok-délutánjai (havonta) 

- Szerdai Bibliaóra (hetente)  

- Imaóra (hetente)  

- Kánon Kör (hetente)  

- Házi Biblia Körök - 7 csoportban (kéthetente) 

- KonfIFI (konfirmandus előkészítő) (hetente)   

- Ancora (IFI középiskolásoknak) (hetente)   

- "After School" (IFI egyetemistáknak) (havonta)  

- Baba-Mama Klub (hetente)  

- Kör-TE (beszélgetős alkalom) (havonta) 

 Felnőtt Hittanóra (kéthetente) 

 Magvetők (gyermekek közt szolgálók) találkozója 

- Keresztkérdések I. (évente) – alapozó evangélizációs jelleggel 

- Idősek Adventi Vendégsége   

- Nyári gyülekezeti tábor (évente) 

- Nyári Hittanos Napközis Tábor  

- Házas Hétvége (évente)  

- Tavaszi Konfirmandus-IFI Hétvége (évente) 

- Őszi IFI Hétvége (évente)  

- Úrvacsorai előkészítők (alkalmanként) 

- Csendes Hétvége (évente)  

- Hitmélyítő alkalmak (alkalmanként)  

- Kulturális programok, tematikus kulturális nap   

- Buszos kirándulás 

- Munkatársi Nap (évente vagy félévente) 

 Keresztelési kapcsolattartók találkozása (félévente) 

- Magvetők Munkatársi Hétvégéje (nyár végén) 

      M u n k a á g a k ,  m u n k a t e r ü l e t e k :  

- Gyülekezetkormányzás 

- Istentiszteletek 

- Kántori-, zenei szolgálat 

- "Ajtónállói" szolgálat 

- Gyülekezeti gyerekmunka 

- Óvodai-, iskolai hitoktatók 

- Baba-Mama Klub 

- Ifjúsági munka (KonfIFI, IFI, „After School”) 

- Házi Biblia Körök, Bibliaóra 

- Keresztkérdések Kurzus 

- Egyéb kurzusok 

- Nyári táborok 

- Házas Hétvége 

- Csendes Hétvége 

- Kazuáliák, patronálás 

- Buszos kirándiulás 

- "Háziasszonyi" szolg.+Úrv. 

- Úrvacsorai előkészítők 

- Diakónia (lelki-, fizikai- és anyagi segítségnyújtás) 

- Idősek Adventi Vendégsége 

- Születésnaposok köszöntése 

- Testvérgyülekezeti kapcsolatok 

- Adminisztráció, hivatal 

- Pénzügyek 

- Temető ügyek 

- Műszaki ügyek, kert gondozás 

- Templomtakarítás 

- Könyvterjesztés 

- Honlap gondozás 

- Gyülekezeti újság 

- „Kánon Kör” 

- Kulturális programok 

- Ima-szolgálat 
 


