Lelkészi jelentés a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
2016. évi munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
Istentiszteleti élet
Rákoshegyen, Rákoscsabán és Rákosligeten az istentiszteleteink hagyományos rendben
zajlottak. Rákoskeresztúron – missziós megfontolásból – a délutáni családi és ifjúsági
istentiszteletek havi egy, délelőtti időpontra kerültek át. Az új lehetőség kedvező fogadtatásra
talált.
A januári ökumenikus imahét alkalmai iránt nyitottságot tapasztaltunk minden felekezet
részéről. Ismét R.Csabán tartottuk a legtöbb imaórát, de Ligeten, Hegyen és Keresztúron is
megélhettük a baráti hangot, a közös igére figyelés örömét.
Vízkereszt ünnepén Keresztúron megtartottuk a hagyományos ökumenikus diákistentiszteleteket a Pál Apostol iskola diáksága számára. Emellett, iskolánk teljes diáksága is
ünnepi istentiszteleten vesz részt, valamint Rákoscsabán is tartottunk esti istentiszteletet.
A böjti sorozatunkra – észlelhető létszám növekedés mellett - a rákosligeti templomunkban
került sor.
Márciusban megtartottuk a hagyományos szeretetvendégséget, és a teológusok
szupplikációját. Virágvasárnap 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,
dramatizált passióolvasást. Az öt istentiszteleti alkalmon résztvevők (125) létszámában sajnos
tárgyévünkben sem tapasztaltunk növekedést.
Kisebb létszámcsökkenést tapasztaltunk a húsvét hajnali istentiszteleten is, de továbbra is
minden nemzedék képviselteti magát ezen az alkalmon.
Május elején egyházzenei áhítatot tartottuk Rákoshegyen. A hónap végén szószékcserével
színesített Gas-vasárnapot tartottunk.
Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a gyülekezeti, és iskolai tanévzáró
istentiszteleteket.
Minden résztvevő számára emlékezetes volt az a júliusi vasárnap, melyen 400 vendég
részvételével szlovák nyelvű istentiszteletet tartottunk Rákoskeresztúron.
Az októberi aratási hálaadó istentiszteleteken hittanosaink versekkel, énekekkel szolgáltak.
Reformációi istentisztelet ökumenikus keretben Rákoshegyen és Rákoscsabán tartottunk.
November közepén ismét megkoszorúztuk a lebontott keresztúri templom helyén álló
zeneiskola falán levő emléktáblát és ezen a napon tartottuk Rákoscsabán a gyülekezeti műsoros
délutánt.
Ádvent első vasárnapjától 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 istentiszteletekre Rákoshegyen került sor, ahol december elején
egyházzenés áhítatot tartottunk.

December közepén ismét helyet adott a rákoskeresztúri templomunk a Kőrösi Általános
Iskola karácsonyi hangversenyének.
Ádvent második vasárnapján a gyülekezeti munkatársak és minden érdeklő számára
szeretetvendégséget tartottunk, melyen iskolánk tanulóinak egy csoportja műsorral lepte meg a
jelenlévőket. Külön öröm volt, hogy kísérő családtagjaik is éltek az ismerkedés lehetőségével.
Iskolalelkészünk szervezésével a diákok több betlehemező csoportja idős testvéreket
látogatott meg Rákoshegyen és Rákosligeten.
Szolgáltak hittanosaink és az ifjúsági csoport tagjai a rákoskeresztúri, valamint a rákoshegyi
szentestei istentiszteleten.
December 30-án, megtartottuk a hagyományos gyászistentiszteletet, melyen való részvétel
jelentősen csökkent, mivel ez évben jelentősen csökkent a temetéseink száma.
Bár családias létszámú, de mindig örömteli az óév esti istentisztelet és az azt követő képes
visszatekintés az év eseményeire.
Az istentiszteleteken résztvevők létszámában nagymértékű növekedésről nem számolhatok
be, de észrevehető tény, hogy néhány új család, kerületbe költöző testvér jelent meg
közösségeinkben. Örömmel észleltem, hogy a gyülekezeti alkalmakon egyre természetesebben
vesznek részt a testvérek templomkörzeteket átlépve.
A gyülekezeti újságunk mellett a honlapunk és az elektronikus levelező listánk, valamint az
új facebook oldalunk segítségével továbbra is azt szeretnénk elérni, hogy a gyülekezeti hírek és
a hívogatás a legszélesebb körben eljussanak az emberekhez.
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
Az előző évhez hasonlóan működött a Középkör, és a három bibliakör is. Az előzőn a
középgeneráció, az utóbbin zömében az idősebb testvérek vettek részt, változó létszámmal.
A kéthavonkénti Luther olvasókör iránti érdeklődés az év folyamán is töretlen volt.
Ugyanez mondható el a nőszövetségi alkalmakról is, melyek a munkamegbeszélésen túl
imaközösségi alkalmak is.
A finn baráti kör is egy élénk csoport, mely színesíti a gyülekezeti életet.
A köszönet illeti kántorainkat, hogy közreműködésükkel hétről - hétre színvonalasan
megszólalhattak orgonáink. (Egyre inkább látható, hogy gondoskodnunk kell a kántor
utánpótlásról is.)
Gyermek és ifjúsági munka
Az iskolai hitoktatás óriási jelentőségű a gyülekezet életében. A kerület minden iskolájában
van evangélikus hittanoktatás. Egyre gördülékenyebben kezelik az iskolák hittanórák beépítését
az órarendekbe, de ez nem jelenti azt, hogy problémamentes az órák megtartása. A
teremgondok, óraátfedés, 1-1 fős csoportok sem jelentettek akadályt hitoktatóinknak, hogy
(szeptemberi állapot) 75 csoportban 165 gyermekkel foglalkozzanak. Köszönöm az
áldozatvállaló munkájukat. A más felekezetű hitoktatókkal jó kapcsolatunk van, szükség szerint
kisegítjük egymást.
A hitoktatásra jelentkezés révén néhány új evangélikus család(tag) is felbukkant a
gyülekezet terület és ez előremutató. Nagyon sok gyermek vett részt hittanóráinkon úgy, hogy

egyházi kötődése nincs, vagy csak alig van. A megkeresztelt evangélikus gyerekek pedig
olykor, épp az egy-egy fős csoportra hivatkozva, inkább erkölcstanra jártak.
Köszönjük evangélikus iskolánk iskolalelkészének, óvoda,- és iskolapedagógusainknak,
technikai munkatársaknak, hogy 2016-ban is a gyermekekért, és iskolánk jó hírnevének
öregbítéséért fáradoztak.
Tizenkét- tizenhárom éves fiataljainkkal két (előkészítő és végzős) csoportban készültünk a
konfirmációra. Ebben az évben is Csákváron töltöttünk egy hétvégét, hogy csoportélménnyel
és lelki ráhangolódással egyre közelebb kerüljenek fiataljaink az ünnep lényegéhez.
Örömmel vettük, hogy a meghívott jubiláns konfirmandusok közül egy kisebb csoport együtt
ünnepelt velünk.
Az idén is megtartottunk minden, az egyházi ünnepkörökhöz köthető gyermekdélutánt, és
sort kerítettünk a farsangi mulatságra is. Hittanos tábor volt júniusban Gyenesdiáson.
Keresztúron, az istentisztelettel párhuzamosan működő gyerek bibliakört továbbra is
hangsúlyosnak érezzük, hiszen így könnyebben bevezethetőek lesznek a gyermekek a
gyülekezeti életbe. A köszönjük a foglalkozásokat vezetőknek a szolgálatukat.
Mivel a keresztelések száma csökkent, és több már nem baba korút is kereszteltünk
tárgyévben, így a baba-mama körünk látogatottsága sajnos visszaesett az olykor 2-3 főre.
Ifjúsági munka (Kovács Áron másodlelkész összefoglalója)
Lelkészi jelentésem idei egyszavas mottója a „megújulás”. Nem csupán a reformáció
jubileuma kapcsán érzem időszerűnek ezt a gondolatot, hanem azért, mert a lelkészi munka
minden területén, így az ifjúsággal kapcsolatosan is azt tapasztalom, nélkülözhetetlen a
folyamatos megújulás.
Az elmúlt év első felében a hónap utolsó vasárnapján délutánonként tartottuk az ifjúsági
istentiszteleteket, 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.
Ezeknek az alkalmaknak a látogatottsága drasztikusan lecsökkent, ez jelezte, változtatásra van
szükség.
Októbertől minden hónap harmadik vasárnapján délelőtt Keresztúron családi-, ifjúsági
istentiszteletet tartunk. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy a megszokott létszám duplájával
találkozhatunk ezeken az alkalmakon. Nagy számban vannak jelen evangélikus iskolánk
tanulói, tanárai és családjaik, de sok gyülekezetünkhöz tartozó gyermekes család is eljön ezekre
az istentiszteletekre. Jó látni a sok szolgálattevőt, akik munkájukkal, szolgálatukkal és
lelkesedésükkel hozzájárulnak az alkalom sikeréhez.
Az ifjúsági órákat is átszerveztük az elmúlt év során. Azt tapasztaltuk, hogy az ifi órák
létszáma is meglehetősen hullámzó. Itt is szükségessé vált a változtatás. Az ifjúságot
megkérdezve közösen kialakítottuk egy havi ritmust. A hónap második vasárnapján a fiatal
felnőttek számára van egy ifi óra, nem a parókia falai között, hanem egyik vagy másik ifisnél,
családias keretek között. Minden harmadik pénteken a középiskolás ifjúság találkozik az ifiteremben. Ezekre az alkalmakra mindig olyan témákat választunk közösen, amelyek a fiatalok
életkérdéseit, hitkérdéseit érintik. A hónap utolsó péntekén keresztény filmklubot tartunk. Nagy
örömet jelent számomra, hogy Szetlik Péter szakmai tudásával és személyiségével hozzájárul
ahhoz, hogy ezek az esték rendkívül tartalmasak és értékesek. Az ő munkája nyomán már két
kis filmet is készített az ifjúság, mindkettő megtekinthető a világhálón.
Azokra is igyekszünk tekintettel lenni, akik számára a péntek esti időpontok nem
megfelelőek. Havonta egyszer szombatonként szervezünk programot. Mézeskalácssütés,
múzeumlátogatás, kirándulások és az ezekhez hasonló alkalmak klasszikus értelemben nem

tartoznak az ifjúsági munka témakörébe, de a csapatépítést, közösségformálást szolgálják, ezek
nélkül pedig nincs ifjúság.
Hangsúlyt fektettem az elmúlt év során is a személyes találkozásokra, beszélgetésekre.
Szeretném kiemelni az ifjúság bakonybéli nyári táborát. Tavaly is azt éreztem, hogy néhány
nap alatt közösséggé kovácsolódtak. Az év folyamán jórészt azokkal lehet találkozni az ifjúsági
órákon, akik ott voltak a táborban.
Az ifjúság három tagjával közösen elindítottuk a gyülekezet Facebook-oldalát.
Szükségesnek tartottuk, hogy kihasználjuk a közösségi média lehetőségeit és ezen a csatornán
keresztül is elérjük és megszólítsuk az embereket. Köszönöm ezzel kapcsolatosan is
Zászkaliczky Anna, Szetlik Péter és Takács Dóra munkáját.
Idén is szeretném megköszönni lelkész kollégáimnak, Nagyné Szeker Évának és Darvas
Anikónak, hogy nagyon sok segítséget kaptam tőlük szakmai téren és a hétköznapokban
egyaránt. 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
Január utolsó hétvégéjén 8. alkalommal megrendezésre került a vidám együttlétet jelentő
Alapítványi bálunk.
Március elején böjti szeretetvendégséget tartottunk.
Március 13-án megkoszorúztuk a keresztúri templom falán levő Melczer Titusz
szabadságharcos hős emléktábláján.
Május 1.-én, templomainkban óvodásaink és iskolásaink köszöntötték verssel, énekléssel az
édesanyákat, nagymamákat.
Május elején 15 fős csoportunk képviselte gyülekezetünket az egyházkerületi missziói
napon, Kiskőrösön.
Május végén a Liget –piknik rendezvényen kézműves foglalkozásokkal vettünk részt.
Lelkes, 35 fős gyülekezeti csoportunk, kirándulást tett Szombathelyre.
Június elején négy napig vendégünk volt a noormarkkui testvérgyülekezetünk csoportja.
Szeptember elején, együtt örvendve a keresztúri gyülekezeti ház megszépülésének, munkaév
kezdő szeretetvendégséget tartottunk.
A hónap végén 5 napig a raumai testvérgyülekezet csoportját láttunk vendégül.
Az októberi országos evangélizáción is voltak résztvevők gyülekezetünkből.
A Nőszövetség tagjainak közreműködésével az óvodánkban, iskolánkban, gyülekezeti
teremben 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, iskolák, és a kerület jelentősebb ünnepségein, rendezvényein.
Örömteli feladatot jelentett az óvodánk és iskolánk rendezvényein, programjain is a részt vétel.
Továbbra is csak köszönetemet tudom hangsúlyozni 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, felügyelő úrnak, gondnok úrnak, hogy a gyülekezeti élet
minden területén számíthatok szakértelmükre, segítségükre, tenni akarásukra.

Gyülekezetünk a számok tükrében

A népszámlálási adatok szerint 2435 fő, nyilvántartott lélekszám 1360 fő (KSZ)
névjegyzékben egyházfenntartó 604 fő.
A keresztelések száma továbbra is csökken. Az előző évben 45 volt- az idén csak 39 fő
részesült a szentségben.
Házasságuk egyházi megáldását kérők száma viszont az előző évi 6-ról 9-re emelkedett.
Az is jó hír, hogy temetéseink száma jelentősen nem emelkedett, az előző évben 38 volt, az
idén 39 volt. (22 nőtől és 17 férfitól vettünk búcsút)
Gyülekezeti újságunk széthordására egyre kevesebben vállalkoznak, így hangsúlyozottan is
köszönet illeti azokat, akik e feladatot, vagy annak anyagi támogatását vállalták.
A megnövekedett hittanórák száma jelentős hatást gyakorol a lelkészek minden más
szolgálati teendőire is. A látogatásokat (33) 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. (12 alkalom, 18 fő ÚV)
Ebben az évben is jó volt megtapasztalni a lelkipásztori beszélgetések alkalmával (4) 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 (408.515 Ft) összegekből
támogatta a gyülekezeti, ifjúsági programjainkat. A december 31-i záró egyenleg: 54.000Ft
volt.
Köszönetet mondunk ezúton is azoknak, akik a rendelkezési nyilatkozatuk kitöltésével eddig
ezt az alapítványt támogatták.
Gyülekezetünk presbitériuma Podmaniczky János Alapítvány névvel új alapítványt hozott
létre, mely még szélesebb lehetőségekkel kívánja támogatni a gyülekezeti munkát.
Köszönöm az Alapítvány gazdasági felelősének precíz munkáját, és pályázatkezelő
kurátorunk szakmai támogatását is.
Köszönöm minden templomgazdának, egyházfinak, technikai segítőknek a gondos
háttérmunkájukat. Köszönöm mindenkinek a gyülekezetért, a lelkészi munkámért mondott sok
imádságot, a hibáimat is hordozó szeretetét, mely óriási erőforrást jelentett 2016-ban is.
Köszönöm jelentésem meghallgatását, kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket.
Erős vár a mi Istenünk!
Nagyné Szeker Éva, lelkész

