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                Lelkészi jelentés a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 

2021. évi munkájáról 
Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A 2021-es évünkre is rányomta a bélyegét a járványhelyzet. Az első hónapokban továbbra is online 

tartottuk az istentiszteleteket, bibliaórákat, gyermek és ifjúsági alkalmainkat. Az iskolákban már januártól 

jelenléti volt a hitoktatás. 

 Majd fokozatosan próbálkoztunk a személyes találkozásokat lehetővé tenni. A húsvét hajnali 

istentisztelet helyett szabadtéri hajnali éneklést tartottunk Rákoshegyen. Ökumenikus imaheti alkalmat is csak 

két alkalommal tartottunk, Ligeten és Hegyen a megszokottól messze elmaradó létszámmal.  

A szupplikáns (teológus hallgató) szolgálatát is még online közvetítettük. 

Május közepétől ismét minden templomunkban személyesen vehettek részt a testvérek az 

istentiszteleteken és hétközi alkalmakon. Emellett két – covid alatt szerveződő - csoportunk továbbra is online 

tartotta meg a bibliaköri alkalmakat.  Az örömteli nyitást, rögtön egy koncerttel tettük még emlékezetessebbé.  

      

Az istentiszteleteken jelenlévők létszáma a nyitást követő egy-két hónap után kezdett csökkenni és az 

év folyamán közepes, vagy olykor sajnálatosan alacsony volt a templomok látogatottsága. Természetesen 

volt néhány kimagaslóan jó létszám is, de az ünnepi istentiszteleteken is (ádvent, karácsony) a covidot 

megelőző évek statisztikájához képest csökkenés volt. 

 Ennek csak részben volt oka, hogy a nyári hónapokban mindig lehet visszaesést tapasztalni.  Oka volt, 

hogy sok -rendszeresen - templomba járó testvér egészségi állapota a járvány alatt nagyon meggyengült, 

nem tudnak jönni, ill. sokan elhunytak. Különösen is érinti ez a tény a rákoscsabai templomkörzetünket. 

Nagy örömünk, hogy családos istentiszteleteken való részvétel az év végére visszaállt a korábbi, magas 

mutatóra.  

A személyes találkozások hiányában konfirmációi ünnepünket a megszokottól később, június végén 

tartottuk meg. 

Július közepén a parókián besurranó tolvaj által okozott, jelentős anyagi kár keletkezett, melyet több 

testvérünk e célra felajánlott adománya pótolt.  Köszönöm a támogatóknak. 

Augusztus utolsó napján a tanévnyitóra összegyűlt tanulóinak zsivajától volt hangos a keresztúri 

templomunk. 

Szeptember elején és október közepén aratási hálaadó istentiszteleteinken hittanosaink szolgáltak. 

Szeptemberben képviseltettük gyülekezetünket a Deák téri egyházmegyei presbiteri találkozón.  

Október közepén egyházzenei koncertet tartottunk Rákoshegyen. A hónap végén új 

kezdeményezésként, lelkes csoportvezetők segítségével, a közelmúltban házasságot kötöttek részvételére 

számítva, elindult a fiatal-felnőttek köre. 

Urnatemetőnkben tartott halottak napi áhítatunkat megtartottuk. Itt is tapasztalható volt, hogy a 

korábbi évekhez képest, jóval kevesebben jöttek el az alkalomra. 

Az ádventnyitó ökumenikus alkalmon is a kevesebben vettek részt, mint a korábbi években.   

 Rákoshegyen tartottunk ádventi koncertet, Keresztúron ádventi kézműves családi délutánt, ádventi 

sorozatot, délelőtti ill. esti istentiszteleteket.  Vendégelőadó szolgálatával teadélutánt gyűltünk össze. 

A hagyományos betlehemezést, iskolánk tanulóinak gyülekezetünk idősei közötti szolgálatát még nem 

tudtuk újra szervezni, de a karácsonyi istentiszteleteken konfirmandusaink, ifiseink szolgálata örömmel 

töltötte el az ünneplő gyülekezet tagjait. 

Minden érintett család számára jelentős alkalom volt az év végi halottainkról megemlékező 

istentisztelet. 

  Gyülekezetünk honlapja és facebook oldala az év folyamán naprakész információkkal látta el az 

érdeklődőket. Elkészült gyülekezetünk életét bemutató, széleskörű tájékoztatásul szolgáló Közel c. 

kiadványuk. 

    A jelenléti találkozások megindulását követően a bibliaköri csoportok is jelentősen átalakultak. A 

Nikodásmus körökkel, melyeken online és személyes formában is részt lehet venni, valamint egy délelőtti 

alkalommal is bővült a találkozási lehetőségek palettája. A Középkör és a Luther olvasókör is újra   

személyesen működött, de a népszerűsítés miatt, az online lehetőséget is megtartottuk. 
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Az ősztől újraindítottuk a pici gyermekes anyukák részére a baba-mama kört, mely találkozási 

lehetőséggel, a csoportfelelős lelkes szervező munkája ellenére, is alig-alig éltek az anyukák. 

A keresztúri gyerekbibliaórára (istentisztelettel párhuzamos alkalom) sajnos egyáltalán nem tértek 

vissza a gyermekek. Jellemzően csak a családi istentiszteltre érkeztek kisgyermekekkel szülők, nagyszülők. 

Ezért a gyermekek számára a honlapunkon egész évben, rendszeresen a korosztálynak megfelelő áhitatokat, 

foglalkoztató anyagot jelentettünk meg. 

Szeptembertől 3 főállású hitoktatóval – összesen 4 -en – végeztük a kerület iskoláiban a hitoktatást. 

Mindenhol biztosítottuk az evangélikus hittanórák lehetőségét, de több család az 1-1 fős csoportlétszám miatt, 

inkább az etikára íratta gyermekét. (70 csoport – 152 fő) 

Evangélikus iskolánkban, óvodánkban a kerületben általánosan elismerten, kimagasló oktatási és 

nevelési munka folyik. Hálás vagyok Istennek a diákokért, óvónőkért, tanárokért, technikai segítőkért, az 

iskolalelkészi szolgálatért. 

A hagyományos, júniusi hittanos tábort megtartottuk. Az ifjúsági táborra nagyon kevés volt a 

jelentkező, így azt még 2021-ben elnapoltuk. Októbertől az ifjúsági csoportot egy teológus hallgató vezette.  

Szeptemberben a ligeti templomunkban tartott koncerttel bekapcsolódtuk a nyitott templomok 

rendezvénysorozatba. 

Az év folyamán nehezen tudtuk megoldani a keresztúri templom, gyülekezeti ház egyházfi teendőinek 

az ellátását. Ezt a problémát megnyugtatóan az orvosolta, hogy októberben a parókiára költözött – 

átmenetileg- egy szükséghelyzetbe került család, akik ennek fejében vállalták a teendők ellátását.  

Kellemes színfoltot jelentett a résztvevők életében az október közepi kirándulásunk. A hagyományos 

csabai műsoros délutánt nem tudtuk megtartani, de az ádventi könyvvásárt, ha kisebb érdeklődés mellett is, de 

újra megszervezhettük. 

A nyilvántartásunk alapján 1150 címre küldtük el a gyülekezeti újságunkat. Ebben az évben nagyobb 

mennyiségben postán juttattuk el, de hálás köszönet illeti azokat a testvéreket, akik személyesen segítettek 

széthordás időigényes munkájában. 

Az egyházfenntartóink száma (az anyagi tehervállalásban résztvevők) az előző évhez képest (70 

fővel) csökkent, 514 volt. (Ebbe a számba nem tartozik bele az 1 %felajánlása) 

 

     A keresztelők száma: 36 (2020-ban 35). A házasságkötések száma: 7 (2020-ban 3) A temetések 

száma: 44 (2020-ban 37) 

 

Alapítványunk ebben az évben is segítette a gyülekezeti gyermek és ifjúsági munkát. 

 

Köszönöm 

- lelkész társam szolgálatait, a segítőkész fraternitását  

- felügyelő úr szerteágazó koordinációs szolgálatait 

-gondnok úrnak, egyházfiknak, kántoroknak, a presbitereknek, nőszövetségi tagoknak, csoportvezetőknek, 

hitoktatóknak, hogy a feladatvállalásaikkal a gyülekezetépítést tartottak szem előtt. 

 

Köszönöm a gyülekezet pénztárosának, a számvevőszéki elnökének, az Alapítvány gazdasági felelősének 

precíz munkáját, és pályázatkezelő kurátorunk szakmai támogatását is.  

 

 -    Jó volt megtapasztalnom, erőforrást jelentett számomra, hogy magam mögött tudhattam több testvérem 

imádságát, a gyülekezet széleskörben megnyilvánuló szeretetét.  

-  Jó volt megtapasztalnom, hogy kérhettem Uramat, hogy bocsásson meg emberi hibáimért, 

gyengeségeimért, mulasztásaimért.  

-     Jó volt megtapasztalnom, hogy a 2021-es év számtalan nehézségén, lelki megpróbáltatásán átsegített, a 

lelkészi szolgálatomban megerősített és megtartott. 

 

 Jelentésemhez kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket.   

   

 Nagyné Szeker Éva, lelkész 


