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Lelkészi jelentés a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 

2020. évi munkájáról 
Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A 2020-as évben, a COVID járvány megjelenésével minden megváltozott körülöttünk.  

De, hála Istennek, januárban és februárban még a szokott, jó rendben élhettük meg az 

istentiszteleteket, imahetei ökumenikus alkalmakat, bibliaórákat, gyerek-és ifjúsági órákat, 

látogatásokat, szeretetvendégséget, alapítványi bált, lelkipásztori beszélgetéseket, személyes 

találkozásokat. 

 Az országos rendelkezéseknek megfelelően, március közepétől a templomainkat 

lezártuk, az előkészített böjti, nagyheti programokat lemondtuk.  

Erre való tekintettel a gyülekezeti honlapunkon bővítettük a lelki táplálékot jelentő, írott 

anyag kínálatunkat, illetve minden héten felvételről megnézhették a templomainkból 

közvetített istentiszteleteket a YouTube csatornánkra látogatók. Ezúton is köszönöm a 

kántoroknak, ill. a technikai segítőknek, hogy ebben a munkában odaadással vettek részt. 

  

A lehetőségekhez mérten tartottuk meg az iskolákban a hittanórákat, de a 

konfirmandusokkal, ifisekkel azonnal az online térbe helyeztük át a találkozásainkat.  

 

Felmérve a személyes találkozások hiányának súlyos tényét, a gyülekezeti tagokat 

szisztematikusan felhívtam telefonon. Sokan örömmel fogadták a megkeresést, elfogadtak 

apróbb, felkínált segítséget. Többen kérték a rendszeres beszélgetést is. Meglepő volt 

azonban, hogy számos esetben – főleg olyan testvérek, akik különben sem tartanak személyes 

kapcsolatot a gyülekezettel – nehezményezték az érdeklődést, elutasítóan fogadták az online 

alkalmainkra vonatkozó tájékoztatást, sőt, akadt, aki kifejezetten zaklatásnak minősítette azt. 

De, hála Istennek, ez a kb. 700 beszélgetésből, csupán kettő volt. 

 

A konfirmációi ünnepet, zenei programokat, keresztelőket és esküvőket, a nyári táborokat 

mindannyian nagyon hiányoltuk, de részben meg tudtuk tartani az országos rendelkezések 

függvényében. A nyári időszakban az istentiszteleteken részvevők száma nagyon lecsökkent, 

de a lehetőség meg volt arra, hogy az újabb korlátozásokig személyesen vegyenek részt a 

testvérek az istentiszteleteken. A közös úrvacsorai alkalmakat felfüggesztettük, ám többen 

éltek az egyéni vagy családi körben történő úrvacsorázás lehetőségével. 

 

A templomkörzetek bibliakörei sem működhettek a megszokott módon, de az online 

megtartott alkalmakba mind a négy körzetből bekapcsolódtak testvérek, sőt, olyanok is részt 

vettek az alkalmakon, akik korábban ezt nem tudták megtenni. A Középkör és a Luther 

olvasókör is hasonlóképp működött. Köszönöm a körvezetők szolgálatát. 

A nőszövetségi csoportunk a rendezvényeink hiányában nem tudott szolgálatokat vállalni. 

A baba-mama kör is online működött, ill. a vasárnapi gyermek-bibliaórák helyett a heti 

hírlevelünkben kaptak olvasnivalót vagy épp feladatokat a gyermekek. 

 

Amíg az iskolákban el nem rendelték az online oktatást, a kerület minden iskolájában jelen 

voltunk, a hitoktatási munka gördülékenyen folyt a két főállású, és egy kisegítő hitoktatóval.  

A hitoktatókra is újabb és több feladatott rótt az online órák bevezetése. Ezúton is köszönöm 

munkatársaim lelkiismeretes munkáját.   
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A szülői visszajelzések alapján tudjuk, hogy iskolánkban is példaszerű és elismerésre 

méltóan folyt az online oktatás, amiért ezúton is -az egész gyülekezet nevében - 

köszönetünket fejezem ki. 

 

Az egyházmegyei, egyházkerületi és országos egyházi rendezvények, találkozók is 

elmaradtak, a lelkészgyűléseken is csak online vettem részt. 

 

Ebben az évben még fontosabbnak éreztük, hogy a gyülekezeti újságunk eljusson 

mindenkihez. Köszönöm, hogy a vírusveszély ellenére is többen vállalták a kihordás 

fáradalmait, ill. a postázáshoz adakozók hozzájárulását. 

  

Köszönöm 

- lelkész társam szolgálatait, és a kollegiális viszony jó élményét,  

- felügyelő úr töretlen gyülekezetépítő törekvéseit,koordinációs és fejlesztő          

szolgálatait, derűjét 

-gondnok úrnak, egyházfiknak, kántoroknak, a presbitérium tagjainak, hogy ebben az    

összefogást igénylő, nehéz 2020-as évben a lehetséges feladatokból mindenki részt 

vállalt. 

Köszönöm a gyülekezet pénztárosának, a számvevőszéki elnökének, az Alapítvány 

gazdasági felelősének precíz munkáját, és pályázatkezelő kurátorunk szakmai 

támogatását is.  

 

Köszönöm a Gyülekezet tagjainak, hogy a családunkat ért veszteség miatt kialakult 

nehéz időszakban imádságos és segítő szeretettel vettek körül. 

 

 

 

Erős vár a mi Istenünk     

Nagyné Szeker Éva, lelkész 

 

 


