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Lelkészi jelentés a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 

2018. évi munkájáról 
 

Tisztelt Közgyűlés! 

 
Istentiszteleti élet 

 

 

Az év igéjének -Isten ezt mondja: én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából 

ingyen. Jel 21,6 – megtapasztalt, megtartó valóságáért kell köszönetet mondanunk, amikor 

visszatekintünk a 2018-as évre. Hirdethettük az örömhírt, hangzott számtalan alkalommal a 

Krisztus üzenete a lelkek felüdítésére, életfolytatásunk csiszolására. 

Lelkészre, presbiterekre, gyülekezete iránt elkötelezett és felelőséget érző testvérekre 

nyomasztóan telepszik a hatékonyság kérdése. Egyházközségünkben is a kimutatható, 

statisztikázható számok továbbra is csökkenőek. Az igére rendszeresen szomjazó idősebb 

generáció létszáma ráadásul megoszlik a négy templom között, így még jobban érzékelhető a 

létszámuk hiánya. Továbbra is a legkritikusabbak a keresztúri számok, olykor 20-30 fő van 

jelen az istentiszteleten. 

Az iskolával való harmonikus együttmunkálkodás nyomán, a hónapok 3. vasárnapján 

tartott családi istentiszteletek stabilan 100- 150 fős, a jövő templomjáró nemzedékét nevelgető 

alkalmait sem lehet említés nélkül hagyni. 

 

A januári ökumenikus istentiszteleteken is – ha nagyon szerénylétszámokkal is, de – 

mindenhol jelen voltak gyülekezeti tagjai. Hegyen, Ligeten és Keresztúron egyre 

határozottabban megfogalmazódott az a vélemény, hogy célszerűbb lenne valamilyen más, 

kedvezőbb időpontban megtartani ezeket az alkalmakat. 

A ligeti fűtés-probléma miatt, a böjt-esti istentiszteleti sorozatunkat Keresztúron tartottuk, 

azt remélve, hogy a kedvező külső körülmények létszámnövekedést jelentenek, de nem így 

történt. 

Példanélkülisége miatt említem meg, hogy nem volt szupplikációra jelentkező, aminek 

oka, a teológusok kis létszáma. 

A virágvasárnapi János passió koncert szép nyitánya volt a nagyheti alkalmainknak. A hét 

minden napján, a templomkörzetekben felváltva, a passióolvasási, húsvét hajnali ill. ünnepi, 

úrvacsorai istentiszteleteket megtartottuk. 

Március elején egyházzenei áhítatot tartottuk Rákoshegyen. Május végén szószékcserével 

színesített Gas-vasárnapot tartottunk. 

Pünkösd 2. napján a Pestszentimrén, az egyházmegyei közös ünneplésen, missziós napon 

26 fős csoporttal voltunk jelen. 

Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a gyülekezeti, és iskolai tanévzáró, ill. 

szeptemberben a tanévnyitó istentiszteleteket. 

Július közepén hálaadó istentisztelet keretében szentelte fel Gáncs Péter püspök a 

gyülekezet urnatemetőjét. 

Június végén több testvérrel közösen képviseltük gyülekezetünket a szarvasi püspökiktatási 

istentiszteleten. 

 

November elején hálaadó istentiszteletet tartottunk Kondor Péter püspök szolgálatával a 

keresztúri templomunk felszentelésének 75.évfordulóján.  

Ádvent első vasárnapján a Fő téren tartott ökumenikus istentiszteleten gyülekezetünk is 

képviselve volt.  
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Az idei évben az ádvent-esti istentiszteleteket Keresztúron tartottuk vendég igehirdetők 

szolgálatával.  

Az ádventet is színesítettük zenés áhítattal. Októberben a rákoshegyi templomunk adott 

helyet a cimbalom művészek koncertjének. Decemberben ismét a rákoskeresztúri 

templomunkban tartotta a Kőrösi Általános Iskola karácsonyi hangversenyét, valamint a 

Vadalmák együttes a jubileumi koncertjét. 

Böjtben és ádventben is szeretetvendégség keretében is együtt voltunk. 

Iskolánk diákjainak egyre bővülő létszámú, lelkes csoportjai a karácsony közeledtével, ismét 

felkeresték a gyülekezet több idős tagját, hogy betlehemes énekekkel örvendeztessék meg 

azokat. 

A konfirmandus csoport tagjai szolgáltak a rákoskeresztúri, valamint a rákoshegyi 

szentestei istentiszteleten. 

Gyászistentisztelet keretében az idén is megemlékeztünk a tárgyévben elhunyt testvérekről 

és megtartottuk óévi hálaadó alkalmunkat is.  

 

A gyülekezeti újságunk mellett a megújult honlapunk és az elektronikus levelező listánk, 

valamint az Facebook oldalunk segítségével továbbra is azt szeretnénk elérni, hogy a 

gyülekezeti hírek és a hívogatás a legszélesebb körben eljussanak a közösségi életünkben 

ritkábban résztvevőkhöz is. 

 

Gyülekezeti alkalmak 

Rákosligeti, rákoscsabai rákoshegyi bibliaköreink heti rendszerességgel, a Középkör és a 

Luther olvasókör havi rendszerességgel adott lehetőséget mindenki számára a Bibliával, 

hitéleti kérdésekkel való foglalkozásra, az egymással való találkozásra. 

Az idén is töretlen odaadással végezte szolgálatát a nőszövetségi csoport, mely 

alkalomszerűen bibliakörként is működött. 

Hálával említem meg a kántorok szolgálatát, hiszen alkalmaink az ő zenei szolgálatuk 

nélkül szegényebbek lennének. 

 

Gyermek és ifjúsági munka 

 

Újfent hangsúlyoznom kell, hogy „a leendő gyülekezeti tagjaink még az iskolapadokban 

ülnek!”, azaz a hitoktatás kiemelten fontos számunkra. Az előzőkben említet 

létszámcsökkenéssel összefüggésben, ebben meg kell látni a missziós lehetőségeket, 

ugyanakkor tudni kell azt is, hogy most azonnal megjelenő, dinamikus áttörést az 

istentiszteleten résztvevők létszámában nem eredményez. Ünnepkörökhöz kötött gyermek 

programjainkon szívesen vesznek részt a gyermekek a középgenerációs szülőjükkel, de a 

hagyományos istentiszteleti alkalmak iránt ez a nemzedék nem fogékony. Jónak bizonyult 

kezdeményezéssel programdús missziós napot tartottunk a hittanos családok (főleg az 

iskolánkból) részére. 

A 2018/19-es tanévre sikerült a két főállású hitoktató segítségével majdnem minden hittan 

óra igényt lefedni. A kerület összes iskolájában jelen vagyunk, de az egyre több óraszámot 

csak még újabb munkatárs beállása esetén tudjuk ellátni. ( csoport: 70, létszám:184 fő) 

Köszönöm hitoktatóinknak az embert próbáló, és lelkiismeretes fáradozását. A más felekezetű 

hitoktatókkal jó kapcsolatunk van, szükség szerint kisegítjük egymást. 

 Gyülekezetünk nevében ezúton is megköszönöm iskolalelkészünknek, az óvoda,- és iskola 

vezetőségének, pedagógusainknak, technikai munkatársaknak a munkáját, hogy szakmai és 

emberi adottságaik nyomán- a kerületünkben elismerten - példaszerű nevelési munka folyik. 

 

Tárgyévünkben is előkészítős és végzős csoportban készültünk a konfirmációra. Az ünnepi 

istentiszteletre most is meghívtuk a 25 és 50 éve konfirmáltakat. 
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Az idén is megtartottunk minden, az egyházi ünnepkörökhöz köthető gyermekdélutánt, és 

sort kerítettünk a farsangi mulatságra is. Júniusban megtartottuk hittanos táborunkat.  

Továbbra is lehetőséget biztosítottunk Keresztúron, az istentisztelettel párhuzamosan 

gyerek bibliakörön való részvételre, de ez lehetőség is egyre gyakrabban kihasználatlan 

maradt. Köszönöm a foglalkozásokat vezetők vállalását, szolgálatát.  

Sajnálatosan kevés kisgyermeket kereszteltünk ebben az évben, melynek hatása abban is, 

hogy az 1-2 fősre zsugorodott baba-mama kör az ősz folyamán meg is szűnt. 

Az ifjúsági munkára is nagymértékben kihatott, hogy másodlelkészünk a nyár folyamán 

másik szolgálati helyre távozott. Az első félévben a korábban kialakított rend szerint a 

különböző érdeklődésű kisebb csoportokra tekintettel, nagyon ingadozó részvétel mellett, 

szervezte meg és tartotta meg a változatos alkalmakat. Az ifjúsági táborral búcsúzott a 

fiataloktól, majd egy istentiszteleti alkalommal a gyülekezet egészétől. Hálásak vagyunk 

Istennek Kovács Áron gyülekezetünkben eltöltött szolgálati éveiért. Szeptembertől a 

fiatalokkal való foglalkozást, programok szervezését - átmeneti jelleggel – két teológus 

hallgató látta el. Nem könnyű szolgálatukat ezúton is köszönöm. 

 

 

 

Gyülekezeti, lelkészi közélet 

 

Január közepén támogattuk, és a Nőszövetség tagjainak segítségével részt vettünk az 

önkormányzati ételosztásban. 

Február közepén megrendeztük a 10. jubileumi Melczer bált.  

Bekapcsolódva az országos házassághete programba, istentiszteleteinken áldással 

erősítettük meg a jelenlevő házaspárokat. 

Március elején Rákosligeten, ökumenikus női imanapi istentiszteletet tartottunk. 

Az általános tisztújítási folyamatot jó rendben lefolytattuk, melynek lezárásaként március 

közepén beiktattuk tisztükbe a megválasztott presbitereket. Számukra a hónap közepén egy 

tréninget szerveztünk. 

Május első vasárnapi istentiszteleteinken óvodásaink és iskolásaink műsorral kedveskedtek 

az édesanyáknak, nagymamáknak.  

Június elején, Rákoscsabán tartottuk a bibliakörök, filmvetítéssel egybekötött, évzáró 

szeretetvendégségét. 

Júniusban egy nagyon tartalmas hetet töltöttünk el finnországi testvérgyülekezetünkből 

érkezett barátainkkal. 

A július első hetében sok más helyen is károkat okozó vihar alkalmával a templom és a 

parókia épülete komoly villámcsapási kárt szenvedett. 

Szeptember közepén volt a XVII.- i kerületi Nyitott templomok program, melybe a 

rákoscsabai templomunkkal, a rákoshegyen szervezett Ars Sacra programba pedig, 

gyülekezetünk két fiataljának zenei szolgálatával kapcsolódtunk be. 

Novemberben megtartottuk a hagyományos rákoscsabai gyülekezeti műsoros délutánt. 

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

könyvvásárt. 

 

Lelkésztársammal jelen voltunk a havonkénti lelkészi értekezleteken éppúgy, mint a 

gyülekezetünk hivatalos küldötteivel a novemberi egyházmegyei közgyűlésen, missziós 

programokon, más felekezetek, óvodánk és iskolánk, valamint a kerület jelentősebb 

rendezvényein. Részt vettem iskolánk igazgatótanácsi munkájában. Továbbra is tartottam 

áhítatokat, bibliaórákat a Budai Evangélikus Szeretetotthonban.  

Az augusztusban megüresedett másodlelkészi státusz azonnali betöltésére nem nyílt 

lehetőségünk. Az istentiszteleteket, hétközi alkalmakat helyettesítő lelkészek és lelkészi 
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munkatársak, önkéntes szolgálók, az ifjúsági órákat teológusok szolgálatával 

zökkenőmentesen megtartottuk. Jelenleg a lelkészválasztási folyamat elindításához szükséges 

jelölteket keressük, ami az ismert lelkészhiány miatt, nem könnyű feladat.  

Természetesen e jelentésben is rögzíteni kell a köszönetet azok felé a presbiterek felé, akik 

egy vagy több cikluson át a gyülekezetben vállalt plusz feladatok elvégzésével segítették a 

lelkész munkáját, a gyülekezeti közösségépítést. Köszönöm, volt elnöktársam sokrétű 

felügyelői szolgálatát. 

Köszönöm a régi és új tagokból álló presbitériumnak, hogy felelősségteljesen kezdtek neki 

a láthatóan komoly kihívást jelentő gyülekezetépítő stratégia megfogalmazásának és 

végrehajtásának. Köszönöm gondnok úrnak, jegyzőasszonynak, könyvelőnknek, 

pénztárosunknak, a számvevőszéki tagoknak a munkáját. Külön köszönöm felügyelő úr mély 

elkötelezettségből fakadó, innovatív munkáját. 

 

 

Gyülekezetünk a számok tükrében 

 

A népszámlálási adatok szerint 2432 fő, nyilvántartott lélekszám 1360 fő (KSZ) 

névjegyzékben egyházfenntartó 642 fő. 

A keresztelések száma jelentősen tovább csökkent, 23-an részesült a szentségben.(előző év 

34) Ebből 4 felnőtt. 

Házasságuk egyházi megáldását kérők száma 8 volt, 2017-ben is 8. 

A temetéseink száma 39-re növekedett az előző évi 36-ról. 

Gyülekezeti újságunk széthordására egyre kevesebben vállalkoznak, így hangsúlyozottan 

is köszönet illeti azokat, akik e feladatot, vagy annak anyagi támogatását vállalták. 

A látogatásokat (75) nagyon szisztematikusan leginkább a nagyon idős, már alkalmainkon 

részt venni nem tudóknál tettem, keresztelők, konfirmáció, jubileumok, vagy temetések 

kapcsán, és információ birtokában, beteg testvéreknél tettem.  

Ebben az évben is jó volt megtapasztalni a lelkipásztori beszélgetések alkalmával (9) a 

megtisztelő bizalmat. 

Ismételten kérem a testvéreket, hogy családjuk, rokonaik a gyülekezeti élet peremén lévő 

tagjait buzdítsák, hívogassák alkalmainkra, keltsék fel érdeklődésüket a programokról való 

személyes élményeik elmondásával.  

 

A Melczer János Alapítványunk, mely az 1%-ból befolyt (323.218Ft) összegekből 

támogatta a gyülekezeti, ifjúsági programjainkat. 

Köszönetet mondunk ezúton is azoknak, akik a rendelkezési nyilatkozatuk kitöltésével 

eddig ezt az alapítványt támogatták. 

Tárgyévünkben is a Podmaniczky János Alapítványunk sikeres pályázatával nyert 

összeggel támogatni tudta a gyülekezeti munkát. 

Köszönöm az Alapítványok gazdasági felelősének precíz munkáját, és pályázatkezelő 

kurátorunk szakmai támogatását is. 

Újfent csak a köszönetemet tudom kifejezni a templomgazdáknak, egyházfiknak, technikai 

segítőnknek a templomaink körüli gondos munkájukért. 

 

Köszönöm jelentésem meghallgatását, kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket. 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Nagyné Szeker Éva, lelkész 


