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Lelkészi jelentés a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 

2019. évi munkájáról 
Tisztelt Közgyűlés! 

 

Istentiszteleti élet 

A 2019-es évben kiegyensúlyozott, jó rendben megtartottuk alkalmainkat. Ehhez 

hozzájárult az is, hogy dr. Bácsaki Károly segítő szolgálataira egész évben számíthattunk. 

Mind a négy templomunkban örömmel és Isten iránti hálával fogadtuk egy-két új arc 

megjelenését, részvételét az alkalmainkon, de tény, hogy nagyobb azok száma, akik korábban 

aktív tagjai voltak a gyülekezetnek, de már nem tudnak (életkor, egészségi okok) miatt 

rendszeresen jelen lenni a közösségi életben.  

A havonként egy alkalommal tartott családi istentiszteletek létszáma, melyeken beosztás 

szerint, családtagjaikkal iskolánk tanulóinak évfolyamai vesznek részt, mindig örömmel tölt 

el mindenkit, és reménységgel, hogy az átéltek nyomán a későbbiekben integrálódnak a 

gyülekezetbe. 

Az egyetemes imahét alkalmait a hagyományos módon megtartottuk. Csabán a hét minden 

napján volt ökumenikus alkalom, Hegyen négy estén, Ligeten három alkalommal 

találkoztunk. Keresztúron a korábbi egy közös alkalomtól eltérően, két ökumenikus alkalmat 

tartottunk. 

A világimanaphoz csatlakozva, március elején, Ligeten szintén ökumenikus keretben 

tartottunk bibliaórát. 

A böjt-esti istentiszteleti sorozatunkat Rákoshegyen tartottuk. Öröm volt, hogy a 

gyülekezet más részeiből is jelen voltak testvérek, de a létszámok mutatták, hogy az esti 

alkalmakon való részt vétel mind az idősebb, mind a fiatalabb generációnak problémás. 

Március végén a csabai és ligeti gyülekezetben szupplikánst köszönthettünk. 

Nagyheti alkalmainkon, a hét minden napján, a templomkörzetekben felváltva tartott 

passióolvasásokon, a húsvét hajnali ill. ünnepi, úrvacsorai istentiszteleteken jó volt együtt 

megélni a Jézus áldozatából áradó erőt. 

Április közepén egyházzenei áhítatot tartottuk. Május végén a szószékcserével színesített 

Gas-vasárnapot ebben az évben is megtartottunk. 

Pünkösd 2.napján, a Fasorban rendezett egyházmegyei missziós napon vettünk részt. 

Júniusban Csabai és a Hegyi templomunk felszentelésének 80.évfordulója alkalmából két 

alkalommal is ünnepi istentiszteletet tartottunk, püspöki szolgálattal. 

Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a gyülekezeti és iskolai tanévzáró, ill. 

szeptemberben a tanévnyitó istentiszteleteket. 

Október elején hittanosaink szolgálatával aratási hálaadó istentiszteletet tartottunk. 

A reformációi alkalmainkat ökumenikus keretben tartottuk meg. 

Ádvent első és második hetében a Fő téren tartott ökumenikus áhítaton a lelkészek mellett, 

gyülekezeti tagok jelen voltak.  

A Rákoshegyen tartott ádvent-esti istentiszteletekre ökumenikusan, más felekezetű 

lelkészek szolgálatával került sor. Sajnos az új kezdeményezés iránt a testvéregyházak 

részéről nem mutatkozott nagy érdeklődés. 

Az ádventi időszakban zenés áhítatokon, koncerteken vehettek részt az érdeklődők. 

Vendégelőadók szolgálatával megtartottuk mind a böjti, mind az ádventi 

szeretetvendégségünket. 

November 2.-án temetői istentiszteletet tartottunk urnakertünkben. 

Ebben az évben is több idős testvért örvendeztettek meg betlehemezésükkel iskolánk tanulói. 

A konfirmandus csoport tagjai szolgáltak a rákoskeresztúri, az ifjúsági csoport tagjai, a 

rákoshegyi szentestei istentiszteleten. 
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2019-ben is összehívtuk az érintett családokat, hogy gyászistentiszteleten, közösen 

emlékezzünk meg előre ment testvéreinkről. 

A gyülekezetünk média csoportjának lelkes tagjai az év folyamán is nagyon sokat tettek 

azért, hogy az istentiszteleteinktől kezdve a különböző korosztályoknak szóló alkalmakon át, 

minden gyülekezteti programra felhívják a figyelmet, eljusson az ezekről készült híradás 

mindenkihez. Köszönet a munkájukért. 

 

Gyülekezeti alkalmak 

Összekovácsolódott bibliaórai csoportjaink továbbra is heti rendszerességgel találkoznak 

Ligeten, Csabán, Hegyen. Sajnos, épp ez az a gyülekezeti alkalom, amelynek létszáma 

nagyon lecsökkent, ezért is volt öröm egy-egy testvérünk bekapcsolódása ezen körök 

valamelyikébe. 

Az ökumenikus imaóra mindig tartalmas színfoltja a márciusnak. 

A Középkör és a Luther olvasókör tárgyévünkben is a bibliaismereten túl, széleskörű 

egyházismereti, történeti, zenei tájékozódásra kínált lehetőséget. 

A nőszövetségi csoportunk létszáma is csökkent, ennek ellenére minden feladatot 

maradéktalanul ellátott, egy jól koordinált és szeretettel szolgáló csoport. 

Templomainkban egész évben szóltak a hangszerek, mert kántoraink ebben az esztendőben 

is vállalták az istentiszteletek rendszeres zenei szolgálatát.  

Köszönöm minden munkatársnak az önzetlen szolgálatát. 

 

Gyermek és ifjúsági munka 

Bár a baba-mama kör adta lehetőséggel sem élt minden anyuka, akinek kicsinyét az év 

folyamán megkereszteltünk, de egy kis, (4-6 fő) lelkes csoport működött ebben az évben is. 

Keresztúron előrelépést jelentett ez évben, hogy az istentiszteletekkel párhuzamosan 

működő gyermekbibliakörre szinte minden alkalomra érkeztek gyerekek, így megtartásra 

kerülhettek. 

Két főállású, és két kisegítő hitoktatóval közösen, minden iskolában végeztünk hitoktatást. 

Elismerést érdemlő, komoly munkájukat ezúton is köszönöm.  

Az előző évhez képest kevesebb óratorlódásunk volt, így csak néhány órát nem tudtunk 

lefedni. Érdemes megemlíteni, hogy nagyon sok olyan hittanosunk van, aki semmiféle 

evangélikus háttérrel sem rendelkezik, olykor meg sincs keresztelve, és tudunk olyan 

keresztelt gyermekről, aki ennek ellenére erkölcstanra jár. E jelenséget sokszor befolyásolja, 

hogy jellemzően 1-2 fősek a hittan” csoportjaink”(60 csoportban 141tanuló). 

Fontos azonban, hogy ezt a lehetőséget az iskolákban biztosítsuk a családoknak, mert a 

gyerekek óriási számú különóráinak sorába egy gyülekezeti hittanóra lehetősége már nem fér 

be.  

Köszönöm iskolalelkészünknek, az óvoda és iskola vezetőségének, pedagógusainknak, 

technikai munkatársaknak a munkáját, hogy szakmai és emberi adottságaik nyomán - a 

kerületünkben elismerten - példaszerű nevelési munka folyik az evangélikus óvodánkban és 

iskolánkban 

Ezévben is kedveltek voltak a családos kézműves délutánok, és érdeklődés mutatkozott az 

októberben megtartott missziós családi nap iránt is. 

Kimagaslóan nagy létszámú konfirmandus csoporttal készültünk a konfirmációra, mellyel 

áprilisban lelkigyakorlatos hétvégét tartottuk Fóton. Az ünnepi istentiszteletre meghívott 

jubilánsok közül kevesen jöttek el. 

Júniusban megtartottuk hittanos táborunkat, júliusban az ifi tábort. Az ifjúsági órákat 

vezető munkatársaimnak is köszönöm szervező munkájukat, a kislétszámú, ám lelkes csoport 

iránti felelőségérzetüket. 
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Gyülekezeti, lelkészi közélet 

Egy február eleji napon ismét támogattuk az önkormányzati ételosztást. 

A hónap közepén, bekapcsolódva az országos házassághete programba, istentiszteleteinken 

áldással erősítettük meg a jelenlevő házaspárokat. 

Május első vasárnapi istentiszteleteinken ismét óvodásaink és iskolásaink műsorral 

kedveskedtek az édesanyáknak, nagymamáknak.  

Képviseltettük gyülekezetünket a májusi egyházkerületi missziós napon, Békéscsabán. 

Május végén megtartottuk a bibliakörök évzáró szeretetvendégségét. 

Májusban, júniusban, majd októberben is kirándulást szerveztünk 

Június végén a Keresztúrok országos találkozóján képviseltem egyházi küldöttként 

Rákoskeresztúrt. 

Július elején a piliscsabai külmissziói konferencián szolgáltam. 

Augusztus közepén a noormarkkui testvérgyülekezeti kapcsolat 30.évfordulója alkalmából 

tartott ünnepségre egy 20 fős csoporttal Finnországba utaztunk. 

Novemberben megtartottuk a hagyományos rákoscsabai gyülekezeti műsoros délutánt. 

Szintén ebben a hónapban a rákoskeresztúri templomunk adott helyet a Déli Egyházkerületi 

közgyűlésnek. 

Óvodánkban, iskolánkban és a gyülekezetben az elmúlt évben is megrendeztük az ádventi 

könyvvásárt. 

Jelen voltam a havonkénti lelkészi értekezleteken, országos lelkészkonferencián, a 

gyülekezeti küldöttekkel, az egyházmegyei közgyűlésen, a Déli Egyházkerület elnökségi 

konferencián, missziós programokon, más felekezetek, óvodánk és iskolánk, valamint a 

kerület jelentősebb rendezvényein. Részt vettem iskolánk igazgatótanácsi munkájában.  

A nagyon sokrétű, összetett gyülekezeti életünk szervezésében kiemelten nagy segítséget 

jelentett elnök társam elkötelezett gyülekezetépítő munkája. Egy teljes év közös munkája van 

a presbitérium mögött, melyben e testület minden tagja valamilyen területen felelőségteljesen 

vett részt. Gondnok úrnak, jegyzőasszonynak, könyvelőnknek, pénztárosunknak, 

számvevőszéki tagoknak, a templomaink rendjét szívügyüknek tekintő templom-gazdák, 

egyházfik nélkülözhetetlen háttérmunkáját köszönöm, mindegyikükért hálaadással vagyok 

Isten felé. 

 

Gyülekezetünk a számok tükrében 

A Kereső Szó újságunkat 1186 címre juttatjuk el. Gyülekezeti újságunk széthordására 

kevesen vállalkoznak, ezért ezúton is köszönöm segítségüket, ill. a postázáshoz adakozók 

hozzájárulását. 

Az egyházfenntartók száma: 589 fő (valamilyen anyagi hozzájárulással segíti a 

gyülekezetünk működését, amibe az adó 1% nem tartozik bele!)  

A keresztelések száma  34-re növekedett. (előző év 23) Ebből 2 felnőtt. 

Házasságuk egyházi megáldását kérők száma 10 volt, 2018-ban 8. 

A temetéseink száma 33-ra csökkent az előző évi 39-ről. 

Az év folyamán 33 látogatásra került sor és lelkipásztori beszélgetés igénnyel 3 

alkalommal kerestek meg testvérek.  

A Podmaniczky János Alapítványunk, mely az 1%-ból befolyt (246.248 Ft) összegekből 

támogatta a gyülekezeti, ifjúsági programjainkat. 

Köszönetet mondunk ezúton is azoknak, akik a rendelkezési nyilatkozatuk kitöltésével 

támogatták munkánkat. 

Köszönöm az Alapítvány gazdasági felelősének precíz munkáját, és pályázatkezelő 

kurátorunk szakmai támogatását is. 

Köszönöm jelentésem meghallgatását, kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket. 

 

Erős vár a mi Istenünk, Nagyné Szeker Éva, lelkész 


