Lelkészi jelentés a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
2015. évi munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
Istentiszteleti élet
A vasárnapi, ünnepnapi istentiszteleteink rendjében semmilyen változás nem volt.
Törekedtünk arra, hogy a lelkészek és az iskolalelkész is, mind a négy templomban
váltakozva szolgáljanak, így is segítve a személyes ismeretséget, és az átfogóbb rálátást a
gyülekezet egészére.
Új kezdeményezésként, havi egy alkalommal - elsősorban - az iskolánk tanulói számára, de
bárki részvételét örömmel fogadva, családi istentiszteleteket tartott iskolalelkészünk.
Ifjúsági istentiszteletre továbbra is havonta egy alkalommal vártuk az érdeklődő fiatalabb
generációt.
Az egyetemes imahét istentiszteletei mindig gazdagítóak, színesítik a gyülekezetek életét.
Rákoscsabán, idén is nyolc alkalommal teltek meg templomaink az imaórákon. Két
alkalommal zenés Isten-dicséretet tartottunk, ahol a felekezetek ifjúsági énekesei, valamint
énekkaraink közösen szolgáltak. Rákoshegyen négy alkalmat tartottunk, melyeken a
felekezetekből megközelítőn arányos létszámmal voltak jelen a testvérek. Rákosligeten és
Rákoskeresztúron az idén is csak egy-egy közös alkalmat tartottunk. Az érdeklődő résztvevők
száma most sem volt nagyobb az előző évinél, ám mindhárom felekezetből többen is
kinyilvánították igényüket - legalább - még egy alkalomra.
Vízkereszt ünnepén Keresztúron megtartottuk a hagyományos ökumenikus diákistentiszteleteket a Pál Apostol iskola diáksága számára. Ezt az alkalmat is váltakozó
helyszínnel – református vagy evangélikus templom – rendezzük meg. Váltakozó az is, hogy
csak a református – evangélikus diákok vesznek részt, vagy azon teljes osztályok, ahol több
protestáns diák is van.
Természetesen evangélikus iskolánk teljes diáksága a templomban ünnepi istentiszteleten
vesz részt.
Rákoskeresztúron esti istentiszteletet tartottuk, melyen az előző évi rendkívül alacsony
részvételhez képest többen voltunk, ám a 18 fős létszám is még méltatlanul alacsony az ünnep
re tekintettel. Ez a sajnálatos jelenség igaz az áldozócsütörtöki istentiszteletekre is.
Rákoshegyen és Rákosligeten is tartottunk istentiszteletet, melyen alig-alig voltak jelen
Rákoscsabáról és Rákoskeresztúrról testvérek.
Esti istentiszteleteink helyszínét továbbra is, körforgásszerűen változtatjuk, hogy a kerület
különböző részein élő testvéreknek egyformán legyen lehetősége az alkalmakon részt venni.
Tárgyévünkben a böjti hetekben a rákoshegyi templomunkban gyűltünk össze lelki
elcsendesedésre, igehallgatásra. Öröm volt, hogy az előző évi létszám 10-15 növekedett
ezeken az esteken.
Az böjti időt szeretetvendégséggel, teológusok szupplikációjával tettük változatosabbá. A
virágvasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan ismét felállítottuk a keresztúri templom előtt a
„mindenki keresztjét”, és a már hagyományosnak mondható „Zöldág-járás”sem maradt el.
A nagyhéten, hétfőtől szerdáig (Keresztúr, Liget, Csaba) passióolvasási, nagycsütörtökön,
Rákoshegyen úrvacsorai istentiszteletet tartottunk. Nagypénteken a délelőtti úrvacsorai
istentiszteletek mellett ismét tartottunk Keresztúron, gyülekezeti tagok szolgálatával, un.
dramatizált passióolvasást. Az öt istentiszteleti alkalom összlétszámát tekintve (128), nem
lehetünk elégedettek. Imádkoznunk kell azért, hogy gyülekezetünkben a keresztyénségünk

legnagyobb ünnepén jóval többen érezzék szükségét annak, hogy részt vegyenek az
istentiszteleten.
Ugyanakkor, örömmel állapítható meg, hogy a húsvét hajnali istentiszteleten, idősebbek és
fiatalabban egyaránt, nagy érdeklődéssel vesznek részt (125) Ez kicsit javít azon a tényen,
hogy, a húsvéti istentiszteleteinken már csak a karácsonyi istentiszteleten részt vevők kb. egy
harmadával találkozunk.
Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a gyülekezeti tanévzáró istentiszteletünket, és
szeptember1.-én pedig a tanévnyitó istentiszteletet. Iskolánk hasonló alkalmainak is
természetesen a templomunk a helyszíne.
A lelkészek jelen voltak a Hittudományi Egyetem tanévnyitóján és tanévzáróján is, hiszen
a gyülekezetünkből 1 nappali tagozatos és két levelező tagozatosa hallgató folytat
tanulmányokat a teológián.
Október közepén mind a négy templomunkban, versekkel, énekekkel szolgáltak
hittanosaink, ezzel is emlékezetesebbe téve az aratási hálaadó istentiszteleteket.
Október 31-én, az eddigiektől eltérően, csak Rákoskeresztúron volt reformációi
istentisztelet, melyet egy egész napos programsor előzött meg. Délelőtt a gyermekek számára
akadályverseny volt; a délutáni előadáson, koncerten is szép számmal vettek részt református
és baptista testvéreink is.
November elején ismét megkoszorúztuk a lebontott keresztúri templom helyén álló
zeneiskola falán levő emléktáblát.
Ádvent első vasárnapján, az ifjúsági istentisztelet keretében, közös imádság mellett
gyújtottuk meg a keresztúri templom előtt felállított ádventi koszorú első gyertyáját. A fő
téren felállított ádventi koszorún hétről-hétre ökumenikus közösségben gyújtottuk meg a
gyertyákat, mely alkalmakon néhányak mindig képviselték gyülekezetünket.
Az idei évben az ádvent-esti istentiszteleteket Rákoscsabán tartottuk, biztató 25-32 fős
gyülekezeti létszámmal.
December közepén ismét helyet adott a rákoskeresztúri templomunk a Kőrösi Csoma
Sándor Általános Iskola karácsonyi hangversenyének.
Ádvent második vasárnapján a gyülekezeti munkatársak és minden érdeklő számára
szeretetvendégséget tartottunk, melyen egy rk. teológusasszony előadása mélyítette lelki
készülődésünket az ünnepre.
Színvonalas műsorral szolgáltak hittanosaink a rákoskeresztúri szentestei istentiszteleten.
A rákoshegyi istentiszteleten az ifjúsági csoportunk szolgálata szerzett örömöt a megtelt
templom gyülekezetének.
December 30-án, a feltámadt Krisztus újjáteremtő valóját hirdetve, megemlékeztünk az év
folyamán elhunyt testvérinkről. Ennek az istentiszteletnek a jelentőségét mi sem jelzi jobban,
mint az, hogy bár az évben csökkent a temetéseink száma, ezen az istentiszteleten résztvevők
száma nem lett kevesebb.
A gyülekezeti élet fotókon is rögzített eseményeit és élményeit – Herzog Ferenc gondnok
úrnak köszönhetően - ismét felidéztük az óév esti hálaadó istentisztelet után.

R.hegyen és R.csabán az istentiszteleteken való részvétel jó (30-50 fő), és fontos az is,
hogy különböző korosztályokból vannak jelen a testvérek.
R.ligeten a 12-20 fős aktív közösséghez nagyon jó lenne, ha templomkörzetben élők közül
még csatlakoznának.
Szomorúan kell megállapítanom, hogy a R.keresztúri gyülekezeti részünkben drámaian
alacsony a rendszeres templomlátogatók száma.(30-50). Nem az elköltöztetések (szanálás)
előtti számokat hiányolom, (éppen ezért ez nem is lehet magyarázat a jelenségre) hanem azt,

hogy jelenleg is a kerületben élő evangélikus közül rendkívül kevesen érzik fontosnak a
rendszeres igével, szentségekkel való élést, a gyülekezeti testvéri közösség iránti vágyat.
Azt sem hagyható szó nélkül, hogy egy új nemzedék van felnövekedőben. Tény, hogy a
gyermek és ifjúsági programjaink kedveltek, sokan jelen vannak ezeken. Természetes
folyamat ez, hiszen majd évek múlva ők lehetnek a vasárnapi istentiszteleten is, és bármely
más rendszeres alkalmon részt vevők.
Nagyon fontos a gyülekezeti újságunk éppen azért, mert a gyülekezet peremén lévők felé
ezen az egyetlen csatornán keresztül tudunk híreket juttatni ill. jelezni, hogy tudunk róluk, és
számon tartjuk őket
Havi egy vasárnapon, ill. az ünnepi istentiszteleteken várjuk úrvacsorai közösségbe a
szentséggel élni kívánókat. Értesítés és igény esetén beteg-úrvacsorai szolgálatok is voltak.

Gyülekezeti alkalmak
Bibliakörök működnek R.Csabán, R.hegyen és R.ligeten. Az előző évhez hasonlókat
mondhatunk el működésükről. A létszám 8-25 fő között változik. Felszabadult, jó hangulat,
tartalmas beszélgetések, biblia tanulmányozás, komoly imaközösségek jellemzik a
csoportokat. Sámel László presbiter, bibliakör-vezetői szolgálatát köszönöm. R.ligeten
télidőben, továbbra is családoknál tartjuk a bibliaórákat, és így több olyan testvért is
meglátogatunk, aki nem tud részt venni templomi alkalmainkon.
A Középkör, bibliaköri csoport is egyben. A mögöttünk álló évben is a havonta tartott
alkalmakon érdekes előadások, oldott hangú témamegbeszélések, imaközösség várta és
fogadta mindazokat a középkorosztályú testvéreket, akik régi és újabb tagként, részt vettek
egy-egy alkalmon.
Felügyelő úr vezetésével és másodlelkészünk segítségével elindítottuk a Luther olvasókört.
A kéthavonta tartott alkalmakon együtt tanulmányoztuk reformátorunk írásait. Köszönjük a
csoportvezetés szolgálatát.
Szikla Istvánné lelkiismeretes koordinálási munkája nyomán, és a tagok odaadó
tevékenységének köszönhetően a gyülekezetünk Nőszövetségét csak dicséret illeti. Az
érdeklődés a csoport iránt nem hogy csökken, hanem néhány újabb taggal gyarapodott a kb.
25 fős csoport. Áhítattal egybekötött, jó kedélyű együttléteik épp úgy, mint a gördülékeny és
színvonalas munkavégzésük is nagy örömöt jelentenek számunkra.
Az év első felében még örülhettünk annak, hogy az énekkar szolgálatot vállalt
istentiszteleteinken. Köszönet ezért a lelkes kis létszámú tagságnak és Takács Dóra
karvezetőnek. Ősztől a kórus munkáját átmenetileg szüneteltetjük.
Isten iránti hálával éljük meg, hogy vannak kántoraink, akik szerteágazó elfoglaltságuk
mellett, lelkiismeretesen készülnek a vasárnapi szolgálatukra, mellyel valóban gazdagítják az
istentiszteleteken résztvevők lelkét. A gyülekezet nevében ezúton is köszönöm
mindannyiójuk szolgálatát.
Gyermek és ifjúsági munka
A gyülekezeti élet jövője szempontjából nagy jelentőségő az, hogy az iskolai hitoktatásban
részesülők száma 2015-ben is növekedett. A négy hitoktató és a két lelkész összesen 72
csoportban, 161 gyermekkel foglalkozhatott. A számok jelzik, hogy a csoportok
megszervezése, az órák megtartása nem volt egyszerű feladat. Köszönöm minden
hitoktatónknak és lelkésztestvéremnek, hogy elkötelezettséggel gondozták a zömében 1-2 fős
csoportokat. Az iskolák nagy része ebben az évben már nagyon együttműködő és segítőkész

volt a hitoktatókkal, de többször találtuk szembe magunkat méltatlan körülményekkel és
helyzetekkel. A más felekezetű hitoktatókkal jó kapcsolatunk van, szükség szerint kisegítjük
egymást.
A hitoktatásra jelentkezett gyermekek egyházi háttere nagyon különböző. Vannak, akik
évek óta jelen vannak a gyermekprogramjainkon; örömünk, hogy egyre több az olyan
gyermek is, akinek a családját eddig nem sikerült a gyülekezeti életben aktívvá tenni, de őt a
hitoktatásra beíratták, vagy meg sincs keresztelve a gyermek, de szívesen vett részt a
hittanórákon. Természetesen elégedett most sem vagyok, hiszen sok olyan gyermekről van
tudomásunk, akik, bár meg vannak keresztelve, de mégis erkölcstanra járnak hittan helyett.
Iskola és gyülekezet (Darvas Anikó iskolalelkész összefoglalója)
A 2014-15-ös tanévben 4 gyermek készült az iskolában heti 1 órában a konfirmációra,
közülük egyikük hosszantartó betegség, kórházi kezelés miatt a második félévben kimaradt.
Végül 3 fiatal konfirmált pünkösdkor. A felkészülés mindhármuk esetében egyszerre volt
készülés a keresztségre is.
A reformáció napjához kapcsolódóan akadályversenyt (projektnapot) tartottunk az 1-2.
évfolyam (az egyházi osztályok) számára a rákoshegyi templomnál. Advent második
vasárnapján az 1-2. osztályosok családjai számára tartottunk adventi éneklést a templomban
és kézműveskedést a gyülekezeti teremben. Februártól kezdődően családi istentiszteletet
szervezünk (a tanév során) minden hónap 3. vasárnapjának délutánján a keresztúri
templomban.
Ezúton is köszönöm Darvas Anikó iskolalelkészünknek az intézmény lelki életének
építését, a gyülekezeti finn-kör vezetését. Az óvoda,- és iskolapedagógusainknak, technikai
munkatársaknak a gyermekekért, és iskolánk jó hírnevének öregbítéséért végzett munkájukat
köszönjük.
Konfirmandusainkkal ebben az évben is Csákváron töltöttünk egy hétvégét, hogy
csoportélménnyel és lelki ráhangolódással készülhessenek az ünnepélyes úrvacsoravételre.
Házasságkötésre készülő fiatalok közül ketten kérték annak lehetőségét, hogy felnőtt
keresztégben és konfirmációban részesüljenek.
Az ünnepi konfirmációi istentiszteletre ebben az évben is meghívtuk az 50 és 25 évvel
ezelőtt konfirmált testvéreket. A jubilánsok közül egyre többen érzik fontosnak, hogy részt
vegyenek ezen az alkalmon.
Az idén is megtartottunk minden, az egyházi ünnepkörökhöz köthető gyermekdélutánt, és
a farsangot is. Hittanos tábor volt júniusban Gyenesdiáson.
Továbbra is kedvelt alkalom Keresztúron, az istentisztelettel párhuzamosan működő
gyerek bibliakör. Bíztatjuk a testvéreket arra a fontos szolgálatra, hogy hozzák magukkal a
kisebb gyermekeket, unokáikat, és így vezessék be őket a gyülekezeti közösségbe. A
köszönjük a foglalkozásokat vezetőknek a szolgálatukat.
Bár nem nagy létszámú, de intenzíven működő a baba-mama körünk. Jó lehetőség ez a
fiatal anyukák részére a tapasztalatcserén túl a gyülekezettel való kapcsolattartásra is. A
csoport koordinálását az év folyamán Herzog Eszter vette.

Ifjúsági munka (Kovács Áron másodlelkész összefoglalója)
Az lelkészi jelentéseim egyszavas mottója a 2012-ben a „kísérés”, 2013-ban a „jelenlét”,
2014-ben pedig a „találkozás” volt. Az idei beszámolómban a közösség fogalmát szeretném
aláhúzni.
Az ember teremtettségénél fogva közösségi lény – „Nem jó az embernek egyedül lenni…”.
Kimondva, kimondatlanul ott él bennünk a vágy, hogy közösséghez, közösségekhez tartozzunk.
Jézus is úgy fogalmazza meg a tanítványainak tanított imáját, hogy abban egyszerre teremt
közösséget Isten és ember, ember és ember között. A kereszténység egyik központi értéke a
közösség. Az első gyülekezet tagjairól ezt olvassuk: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az
apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. …és kedvelte
őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel
2,42.47) Ha azt keressük, hogy miként növekedhet és erősödhet a gyülekezetünk, akkor az
egyik legfontosabb feladat az Isten és ember közötti szeretet-közösség megélése és az ember és
ember közötti szeretet-közösség kialakítása és fenntartása. Az egyik közösség nem létezhet a
másik nélkül. Célom volt és célom is lesz továbbra is a közösség építése, közösség formálása a
gyülekezetünk ifjúsága (és nem csak az ifjúsága) körében. Az elmúlt esztendő ifjúsági
alkalmainak a fókuszában ez a csupa nagy betűs KÖZÖSSÉG állt.
Az elmúlt év során is a hónap utolsó vasárnapján ifjúsági istentiszteleteket tartottunk,
amelyeken vendég-igehirdetők szolgáltak. Az ország különböző pontjáról hívtam nem csak
evangélikus, hanem más keresztény felekezethez tartozó lelkészeket is. Ezzel is erősíteni
kívántam a krisztusi közösség és az ökumené megtapasztalását a fiatalok számára.
Iskolaidőben péntekenként voltak az ifjúsági órák. Ezekre az alkalmakra mindig olyan
témákat választottam, amelyek a fiatalok életkérdéseire reflektálnak. Együtt kerestük ezekre a
kérdésekre a válaszokat. Tettük ezt úgy, hogy a teológiai háttér megismerésén túl mindig
hangsúlyt helyeztem arra, hogy a válaszok nem maradjanak csupán elméleti síkon, hanem
találjuk meg azt is, hogy hogyan lehet átültetni ezeket a hétköznapok gyakorlatába.
Nem csak a templom és a parókia falai között zajlik az ifjúsági élet. Mézeskalácssütés,
melegszendvics-partik, baráti összejövetelek – ezek klasszikus értelemben nem tartoznak az
ifjúsági munkához, de mégis nagyon sokat jelentenek egy kis közösség életében és ezeknek az
alkalmaknak csapatépítő hatása van, segít a közösség kialakulásában és megélésében. Ezt
szolgálják a kirándulások, a kulturális programok is. Beszélgettünk teaházban, cukrászdában,
voltunk közösen moziban és múzeumban, de jártunk „szabaduló szobában”, adventben együtt
felfedeztük Bécs városát, túráztunk a Budai-hegységben. Ezek nem csupán ismeretterjesztő
programok, szabadidős tevékenységek voltak, hanem minden ilyen ifis esemény mögött lelki és
teológiai tartalom és üzenet volt.
Szeretném kiemelni az ifjúság nagyvelegi nyári táborát és a finnországi útját. Mindkét
program – nem csak a saját véleményem, hanem a résztvevők szerint is – sikeres volt. Nem
csupán egy táborozó csapat, nem csupán egy turistacsoport tagjai lehettek azok, akik ezekben
részt vettek, hanem megélhették azt a Közösséget, amely nem ismer határokat, hanem összeköt
életutakat.
A közös éneklésnek közösségformáló ereje van. Szeretnék köszönetet mondani Takács
Dórának és Zászkaliczky Andrásnak is, akik Koczor Kingával együtt az ifjúsági
istentiszteletek színvonalas zenei hátterét biztosítják.
Idén is szeretném megköszönni lelkész kollégáimnak, Nagyné Szeker Évának és Darvas
Anikónak, hogy nagyon sok segítséget kaptam tőlük szakmai téren és a hétköznapokban
egyaránt. Megtisztelőnek érzem, hogy kollégáimat nem csupán munkatársaimnak mondhatom,
hanem barátaimnak is. Ugyanígy köszönettel tartozom Zászkaliczky Pál felügyelő úrnak és a
gyülekezeti munkatársaknak, a presbitérium minden tagjának és az egész gyülekezetnek, mert
számtalan alkalommal segítették munkámat és szeretetük hatalmas erőforrást jelent
számomra.

Gyülekezeti, lelkészi közélet
Januárt, a 7. alkalommal megrendezett Melczer bállal búcsúztattuk.
Böjt 4. vasárnapján koszorút helyeztünk el a keresztúri templom falán levő Melczer Titusz
szabadságharcos hős emléktábláján.
Május 1.-i, városi majálison az egyházi sátorban egész napos kézműves foglalkoztatással
vártuk az érdeklődőket.
Május közepén 16 fős csoportunk képviselte gyülekezetünket Bonyhádon, a Kerületi
Missziós napon.
Június végén, zömében fiatalokból álló csoportunk látogatást tett a finnországi
testvérgyülekezeteinknél.
Lelkésztársammal jelen voltunk az augusztusi országos lelkészkonferencián.
Szeptember első hétvégéjén presbiteri csendesnapot tartottunk.
A hónap közepén ismét megrendeztük Rákosligeten az ökumenikus szabadtéri délutánt,
melyen az idén jóval több evangélikus testvér vett részt, mint korábban.
Az országos presbiteri találkozón is képviselték tisztségviselőink a gyülekezetünket és
voltak résztvevők gyülekezetünkből az októberi országos evangélizáción is.
Az „autómentes nap” kerületi rendezvényén az iskolánk munkatársainak bevonásával,
kézműves foglalkozási lehetőséggel voltunk jelen.
A hónap második felében az egyházmegye több gyülekezetével közös kiránduláson 19 fővel
vettünk részt.
A már hagyományos rákoscsabai gyülekezeti „Ki mit tud”- t novemberben rendeztük meg.
Ádvent 2. vasárnapján a szeretetvendégséget, ádvent 3. vasárnapján a rákoshegyi
templomunkban egyházzenei áhítatot tartottunk.
Ebben az évben is megrendeztük (a Nőszövetség tagjainak segítségével) az óvodánkban,
iskolánkban, gyülekezeti teremben az ádventi könyvvásárt.
Lelkésztársammal jelen voltunk a havonkénti lelkészi értekezleteken éppúgy, mint a
gyülekezetünk hivatalos küldötteivel a novemberi egyházmegyei közgyűlésen, ádventi
vendégszolgálaton, missziós programon, más felekezetek, iskolák, és a kerület jelentősebb
ünnepségein, rendezvényein. Örömteli feladatot jelentett az Óvodánk és Iskolánk
rendezvényein, programjain is a részt vétel.
Köszönöm a presbitérium tagjainak, hogy ebben az évben is érdeklődéssel,
felelősségteljesen és aktívan vettek részt a gyűléseken. Köszönet illeti a jegyzőkönyvezetőt,
könyvelőnket, a számvevőszék tagjait a szakszerű, lelkiismeretes munkájukért.
Köszönöm lelkésztársamnak és felügyelő úrnak, gondnok úrnak, hogy őszinte,
kiegyensúlyozott légkörben, testvérként dolgozhattunk együtt a gyülekezeti élet minden terén.
Gyülekezetünk a számok tükrében
A népszámlálási adatok szerint 2435 fő, nyilvántartott lélekszám 1400 fő, névjegyzékben
egyházfenntartó 643 fő.
A keresztelések száma az előző évben 53 volt- az idén csak 45 fő részesült a szentségben.
Házasságuk egyházi megáldását kérők száma is az előző évi 9-ről 6-ra csökkent.
A temetéseink száma továbbra is csökkent, az előző évi 42-höz képest 4-gyel, azaz 38
volt.(19 férfi és 19 nő hunyt el)
A média munkacsoportunk munkájának köszönhetően a Kereső szó című újságunk, a
gyülekezeti honlapunk informálja az eseményekről, programokról tájékozódni kívánókat.

Mivel az újság széthordására egyre kevesebben vállalkoznak, így hangsúlyozottan is köszönet
illeti azokat, akik e feladatot, vagy annak anyagi támogatását vállalták.
A látogatások során (67) ebben az évben is többször kellett érdektelenséggel vagy
elutasítással szembesülnöm, de az idősebb, templomba járni már nem tudó testvérek viszont
igénylik a megkeresést. Ebben az évben is jó volt megtapasztalni a lelkipásztori beszélgetések
alkalmával (15) 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.
Az Alapítványunk ebben az évben is sok támogatást nyújtott ifjúsági és gyülekezeti
programjainkhoz, melyeknek száma ismét növekedett. Az 1%-ból befolyt támogatások
összege az idén 416.769 Ft volt
Köszönetet mondunk ezúton is azoknak akik a rendelkezési nyilatkozatuk kitöltésével
alapítványunkhoz juttatták jövedelmük 1 % részét. Az Alapítvány számláján az év végén
867.249 Ft volt.
Köszönöm az Alapítvány gazdasági felelősének precíz munkáját, és pályázatkezelő
kurátorunk szakmai támogatását is.
Köszönöm minden templomgazdának, egyházfinak, technikai segítőknek a gondos
háttérmunkájukat. Köszönöm minden - külön tisztséget nem viselő - testvéreknek, hogy
szolgálatukkal és imádságukkal, jelenlétükkel hozzájárultak ahhoz, hogy 2015-ben, itt a
Rákos mentén volt - olykor súlyos gondokkal küzdő, de mindig a Krisztust hirdetni akaró gyülekezete, népe Istennek.
Köszönöm jelentésem meghallgatását, kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket, majd
jelentésem elfogadását.
Erős vár a mi Istenünk!
Nagyné Szeker Éva, lelkész

