Felügyelői jelentés a 2020-as évről,
a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség rész-közgyűlésén
2021. június 27. és július 4.

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Testvérek!
A 2020-BAN TÖRTÉNT, A GYÜLEKEZETÜNK ÉPÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÖRTÉNÉSEKRŐL
A JÁRVÁNYHELYZET MIATT SZÁMOS TERVÜNKET NEM TUDTUK MEGVALÓSÍTANI:
-

A gyülekezeti kirándulások:
o míg 2019-ben kétszer is szerveztünk kirándulást júniusban és októberben, addig 2020ban a járványhelyzet miatt ezek elmaradtak

-

Ifjúsági táborok szervezése: elmaradt

-

Finn-Testvérgyülekezeti látogatás:
o 2020-ban nem tervezetünk látogatást, de idén, 2021-ben sajnos biztosan elmarad a finn
testvér-gyülekezeteink (Noormarkku és Rauma) látogatása

-

Missziói alkalmak:
o személyes találkozások megszervezésére ugyancsak nem volt alkalmunk, pedig volt
nyertes pályázatunk, melyet erre a célra tudtunk volna felhasználni

-

Zenés áhítatok: két nyert pályázatunk és tervünk is volt az évre, ezek is sajnos elmaradtak

-

Családi istentiszteletek:
o az év elején, még a vírushelyzet kialakulása előtt tudtunk néhány családi
istentiszteletet megtartani a Podmaniczky János evangélikus iskolánk szervezésében.
Később ezt az alkalmat videó-felvétel formájában tudtuk csak közzétenni YouTube
oldalunkon

-

Heti és havi alkalmainkról:
o minden templomkörzetünkben elindítottuk a „Nikodémusok órája” kört, ahová hívunk
és várunk mindenkit, akik keresnek mint Nikodémus, akik bibliai választ szeretnének
kapni kérdéseikre, akiknek szívén van gyülekeztünk építése. Az alkalmakat a nyári
szünet alatt is hetente online tartjuk.

-

Gyülekezeti életünk a koronavírus idején:
o PÜSPÖKI NYILATKOZAT (2020.03.16) „A hazánkat is elért koronavírus járvány
miatt 2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig ne tartsanak az egyházközségek
sem istentiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat…”
o VÁLTÁS AZ ONLINE VILÁG FELÉ Még azon a napon Zászkaliczky Anna Eszter
arról számolt be, hogy egyre több gyülekezet valamilyen audiós vagy videós formában
elkezdett áhítatot, igehirdetést közvetíteni. Panni kezdeményezte, hogy mi is
csatlakozzunk a jó példához. Első lépésként létre is hozott gyülekezetünk számára egy
YouTube-csatornát, és kérte, hogy jelöljük ki azt az igehirdetői / áhítatot tartó kört,
akik részt vesznek majd az online alkalmak felvételében. Innentől kezdve felpörögtek
az események… Hallelúja!
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o ELKÉSZÜLT AZ ELSŐ VIDEÓ Gyülekezetünknek nem volt semmilyen tapasztalata
az online csatornával kapcsolatban. A „Lélek” azonban sokakat megmozdított, és már
03.17-én „Segítsük a rászorulókat! Fogjunk össze!” címen megjelent az első
videófelvétel, melyet megosztottunk - a még teljesen új - Youtube csatornánkon.
o ONLINE IFI Újabb örömhírt kaptunk Balog Melindától: „Kedves Presbitérium!
Örömmel tájékoztatunk benneteket, hogy tegnap próba jelleggel a szokásos csütörtöki
időpontban online videó ifit tartottunk, amelyen 6 ifisünk vett részt… Kérjük a
presbitérium imádságát az alkalmainkért! Barátsággal: Vera, Marci, Melinda” A hír
kapcsán értettük meg: „A Szentlélek - ezek szerint - online is működik!”
o ONLINE ISTENTISZTELETEK Egy hét sem telt el, és már 03.22-től beindultak az
online istentiszteletek! Sokan fejezték ki hálájukat, pl. így: „De jooooó!!!!
Köszönjük!!!!” A felvételekért elkészítéséért a köszönet valójában Nagy Gergelyt,
Nagy Andrást és Magyari Mártont illették, ill. az igehirdetőket és a kántorokat, akik a
COVID dacára vállalták a készülést, és mindent megtettek azért, hogy ne maradjon el
istentisztelet: azok felvételre és megosztásra kerüljenek.
o ONLINE BABA-MAMA KÖR Ezután a következő örömhír érkezett Koczor Kingától:
„Örömhír, hogy ma megtartottuk az első online baba-mama kört!:) Eddig ezen az
alkalmon voltunk a legtöbben. :)” – ekkor kezdtük azt is megérteni, hogy az interneten
olyanokat is el tudunk érni, akiket még személyesen nem sikerült. De Kinga ösztönzött
minden körvezetőt a csatlakozásra: „Milyen jó lenne, ha a következő heti hirdetésben
az szerepelne, hogy online konfi óra, online bibliaóra és így tovább…!” Felajánlotta azt
is, hogy szívesen segít az online alkalmak technikai elindításában is. Nagy volt a
feszültség: mert mi az, hogy „Zoom” alkalmazás, hogyan kell ezt csinálni…? Hála
Istennek, egészen hamar megtanultuk az internetes technika alkalmazását mind a
megosztó és mind a fogadó oldalon.
o ONLINE KÖRÖK Ezek után már párhuzamosan zajlottak az események. Elkezdtük az
online bibliakörök szervezését, a gyermekbibliakör foglalkoztató anyagainak
előkészítését, és szerveződött az online középkör és Luther-olvasókör is. Többen
hálaadással üdvötölték az online alkalmakat: „Köszönöm a lehetőséget, így én sem
"zárkoztam" el.”
o EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG! A világ egyre jobban bezárkózott az egyre több
bevezetett korlátozó intézkedések miatt, de Isten igéjét nem lehetett bezárni! Isten lelke
ott dolgozott sokak szívében, akik által továbbra is szólt és szól ma is az ige, és
formálódtak és formálódnak a közösségek. Az utóbbi néhány hónap „leckéjét” meg
kell tanuljuk: a gyülekezetünknek is tudatosan használnia kell az internetes csatornákat.
Isten igéjének, ill. a gyülekezeti közösségünknek elérhetőnek kell lennie minden
kommunikációs eszközön és csatornán.

Meg szeretném köszönni a gyülekezeti eseményeket szervezők munkáját! Nagyon fontos
szolgálatot végeznek! Isten áldja meg őket és családjaikat!
Ugyanakkor mindenkit hívok a közösségépítésre 2021-ben is!
A heti istentiszteleti alkalom nem elégséges a közösség építésére, de a megtartásához sem!
Ezért kérek mindenkit, hogy jöjjünk és hívjunk rendezvényeinkre és köreinkbe! Hívjunk
online csatlakozásra is és később a személyes találkozásokra is!
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A 2020-AS BERUHÁZÁSOKRÓL, A NAGYOBB MUNKÁKRÓL ÉS AZ ANYAGI ÜGYEINKRŐL
Az egyházfenntartók száma: 2020-ban 550-re csökkent a 2019-es 585 főről.
2020-as év gazdálkodása számokban:
Nagyobb bevételek:
- Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől: 15,6 MFt
o perselypénz 1,1 MFt-os csökkenést mutatott: 2,4 MFt (2020-as tervszám: 3,5 MFt)
- Az urnatemető bevétele: 1,6 MFt
- Finn testvérgyülekezetünktől (Raumától) kapott támogatás: 2,5 MFt
- Önkormányzati támogatások összesen: 750 eFt
Nagyobb kiadások:
- Lelkészi illetmények és azok járulékai: 6 MFt
- Működési költségek: 3,6 MFt
- Egyház felé fizetési kötelezettségek: 2 MFt
- Hitéleti rendezvények költsége (táborokat is beleértve): 300 eFt (2019: 1,9 MFt)
- Tavaly befejeztük a rákoskeresztúri templom és parókia, ill. a rákosligeti templom tűzvédelmi,
villámvédelmi és érintésvédelmi jegyzőkönyv eltéréseinek kijavítását; a rákosligeti templom fűtés
javítását; a rákoscsabai gyülekezeti terem falainak nedvesedés elleni szigetelését; a parókia
ereszcsatorna javítását; ill. elkészült a rákoskeresztúri templomban az énekeskönyv és
perselytartó, mely formájában és színében is jól illeszkedik a templom belső teréhez. Mindezen
munkák összege összesen 2,7 MFt.
-

A előzőek alapján a presbitérium megvitatta az Egyházközség 2020. évi zárszámadását, és azt
22.821.048,-Ft bevételi és 22.295.513,-Ft kiadási főösszeggel, azaz 525.535,- Ft pozitív éves
egyenleggel elfogadta. (1/2021. 03.16. sz. Presbitériumi határozat)

-

Az urnatemető megvalósításhoz 10 MFt-ot visszatérítendő támogatást kapott egyházközségünk az
országos egyháztól, melyből már 4 MFt-ot visszafizettünk. A további 6 MFt visszafizetését (évenként
1 MFt-ot), a kolumbárium további bevételeiből szándékozik egyházközségünk kiegyenlíteni.

-

Gazdálkodásunk további részletei a honlapunkon az „Anyagi ügyeink” rovatban tekinthetők meg.

-

Egyházközségünk teljes egészében önfenntartó. A közösségi- és hitélettel kapcsolatos kiadásainkat,
egyéb tevékenységeinket és programjainkat önkéntes hozzájárulásokból finanszírozzuk.

Mindenkinek szeretném - személy szerint - megköszönni az anyagi hozzájárulását, hogy részt vállal
gyülekezetünk fenntartásában. Isten áldását kérem életükre!
KÖSZÖNET ÉS ZÁRSZÓ
Köszönöm gyülekezetünk lelkészeinek az áldozatos munkájukat. Imádkozzunk mindannyian értük,
hogy az Úr erősítse meg őket mind lélekben és testben a további szolgálatukban.
Köszönetemet fejezem ki minden gyülekezeti munkatársamnak, akik a gyülekezetünk építéséért,
fenntartásáért áldozatot vállalnak. Isten áldja meg őket és családjaikat!
Végül köszönetemet fejelem ki gyülekezetünk minden egyes tagjának, a fokozott áldozatvállalásért,
melyet egyházközségünk anyagi támogatásáért, fennmaradásáért tesznek.
Az Urat kérem, hogy adjon nekem elég bölcsességet ahhoz, hogy felügyelőként vézgett
szolgálatommal, eszköz lehessek az Ő egyházának építésében.
Kérem jelentésem elfogadását. Sámel László felügyelő
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