Lelkészi jelentés a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
2017. évi munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
Istentiszteleti élet
Gyülekezetünk a nemzedékváltás nehézségeit élte meg 2017-ben. Megrendítő tény, hogy a
természetes fogyás abban a nemzedékben jelentkezett a leglátványosabban, amely számára
elengedhetetlen volt az istentiszteleteken való jelenlét. A középgenerációnak és a fiatal
felnőtteknek ez már nem örökölt hagyomány és csak kevesek számára jelent természetes
igényt. Kisebb mértékben érezhető ez Csaba, Hegy, Liget vonatkozásában is, de
Rákoskeresztúron olykor, drámain mutatkozott meg.
Emellé oda kell tennem azt a reménységet adó tényt, hogy a családi istentiszteleteinken
épp a hiányolt nemzedék kezdi a gyülekezeti élethez a kötődést kialakítani. A
kiegyensúlyozottan nagy (100 fő) létszámú alkalmakon folyamatosan felbukkannak új arcok
is. Az iskolánkkal való együttműködés mindebben nélkülözhetetlen fontosságú.
Jól szervezetten lebonyolítottuk a minden évben örömmel várt, és sok áldást rejtő
ökumenikus imahét alkalmait.
A rákoscsabai, böjt-esti istentiszteleti sorozatunkon mind a négy templomkörzetből, egyre
kiegyensúlyozottabb megoszlásban vettek részt a testvérek.
Tárgyévünkben is volt szupplikáció, és a Reformáció 500 jegyében tartottuk meg a
hagyományos tavaszi szeretetvendégséget, a virágvasárnapi keresztállítást.
A nagyhét minden napján, a templomkörzetekben felváltva, passióolvasási, ill. ünnepi,
úrvacsorai istentiszteletek voltak. Sajnos, a részvételi mutatók épp ezeken a hétközi
alkalmakon alacsonyak.
A húsvét hajnali istentiszteleten is kevesebben vettek részt, mint korábban, de továbbra is
minden nemzedék képviselteti magát ezen az alkalmon.
Április egyik vasárnapján a Rotunda énekkar szolgált az istentiszteleten. Május elején
egyházzenei áhítatot tartottuk Rákoshegyen. A hónap végén és június elején szószékcserével
színesített Gas-vasárnapot tartottunk.
Az egyházmegyénk – hagyományteremtő szándékkal – pünkösd 2. napjára missziós napot
szervezett a Fasori gyülekezet területén. Gyülekezetünkből kb. 20 fő vett részt a közös
istentiszteleten, és a különböző programokon.
Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a gyülekezeti, és iskolai tanévzáró
istentiszteleteket.
Július elején a Szlovák Önkormányzat szervezésében tartott, nemzetiségi találkozón
résztvevők a keresztúri templomunkban tartottak kétnyelvű, ökumenikus istentiszteletet.
Október végén, közösen református és baptista testvéreinkkel, ünnepi istentiszteletet
tartottunk a zsúfolásig megtelt keresztúri templomban. Kb. 50 fő az országos szervezésű
megemlékezéses istentiszteleten is részt vett, valamint jelen volt a Deák téri jubileumi évet
záró istentiszteleten is.
November közepén hálaadó istentiszteletet tartottunk ligeti templomunk felszentelésének
évfordulóján az épület belső felújításának befejezéséért. Ezen a napon szeretetvendégség
keretében megtekintettük a Luther-rajzfilmet.
Ádvent első vasárnapján a Fő téren tartott ökumenikus istentiszteleten gyülekezetünk is
képviselve volt.
Az idei évben az ádvent-esti istentiszteletekre Rákoscsabán került sor. Rákoshegyen
megtartottuk a hagyományos ádventi zenés áhítatot.
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Decemberben ismét helyet adott a rákoskeresztúri templomunk a Kőrösi Általános Iskola
karácsonyi hangversenyének.
Nagy érdeklődés mellett, az ádvent harmadik vasárnapján tartott szeretetvendégség
keretében, mutattuk be a Reformáció 500 alkalmából megjelent gyülekezettörténeti kötetet és
a templomainkról készült DVD-t.
Iskolánk diákjainak egyre bővülő létszámú, lelkes csoportjai a karácsony közeledtével,
ismét felkeresték a gyülekezet több idős tagját, hogy betlehemes énekekkel örvendeztessék
meg azokat.
Szolgáltak konfirmandusaink és az ifjúsági csoport tagjai a rákoskeresztúri, valamint a
rákoshegyi szentestei istentiszteleten.
Az év végi gyászistentiszteleten, eddig nem tapasztalt módon, nagyon kevesen vettek részt,
ennek egyik oka, hogy jelentősen visszaesett a temetéseink száma.
Az óévi hálaadó istentiszteleten most is egy kis, kiegyensúlyozott létszámú gyülekezettel
tekintettünk vissza a mögöttünk álló évre.
A gyülekezeti újságunk mellett a 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.
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
A 2017-es évben is érdekes témákkal és a közös igetanulmányozással várta a Középkör, és
a három bibliakör az érdeklődőket. Sajnos, az 5-15 fős létszámokon nem tudtunk az idén sem
javítani. A kéthavonkénti Luther olvasókör csekély létszámingadozással, de stabil
munkacsoportként működött.
A nőszövetségi csoport hatékony, olajozott együttmunkálkodását mindig a közös
áhítatukon az igére figyeléssel alapozták meg.
A finn baráti kör csak az első félévben működött, mivel a csoportvezető ősztől egy másik
gyülekezetben szolgál.
Olykor egy-egy istentiszteleten nélkülözni kellett a kántori szolgálatot, ami még inkább
kiemelte annak a fontosságát. Örömünkre volt, hogy egy fővel bővült a kántorok csoportja, és
egy fiatal testvérrel elkezdtük a felkészülést. Ezúton is köszönöm a zenei tudásukkal
szolgálók lelkiismeretes, színvonalas munkáját.
Gyermek és ifjúsági munka
A leendő gyülekezeti tagjaink még az iskolapadokban ülnek! Őket, és nagyon gyakran a
szüleiket is, csak a hitoktatással, gyerek programjaikkal érhetjük el. Emiatt különösen is nagy
érvágást jelentett számunkra az, hogy a 2017/18-as tanévre nem tudtunk minden kerületi
iskolába, minden kínálkozó csoporthoz hitoktatót küldeni. Az örömtelien növekvő óraszámot
(bár ez legtöbbször 1-2 fős csoportot jelent) a korábbi hét hitoktató helyett, a három fő nem
képes ellátni. (Szeptemberi állapot: 59 csoportban 174 gyermekkel foglalkozunk.)
Itt kell, hogy kiemelten megköszönnöm Molnárné Kiss Anikó, nyugdíjba vonuló
hitoktatónk több évtizedes, elkötelezett szolgálatát, a gyülekezeti gyermekmunkacsoportban
végzett hűséges munkáját. De köszönöm minden hitoktató munkatársnak az áldozatvállaló és
lelkiismeretes fáradozását. A más felekezetű hitoktatókkal jó kapcsolatunk van, szükség
szerint kisegítjük egymást.
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Evangélikus iskolánkban az iskolalelkész váltás zökkenőmentes volt. A Gyülekezetünk
nevében ezúton is megköszönöm az előző, és az új iskolalelkésznek, az óvoda,- és iskola
vezetőségének, pedagógusainknak, technikai munkatársaknak a munkáját, hogy szakmai és
emberi adottságaik nyomán- a kerületünkben elismerten - példaszerű nevelési munka folyik.
Tizenkét- tizenhárom éves fiataljainkkal két (előkészítő és végzős) csoportban készültünk a
konfirmációra. Ebben az évben a fóti Kántorképző Intézet gyönyörű környezete volt a
konfirmandus csendes-hétvége helyszíne.
A kiértesített 170 jubiláns konfirmandus közül csupán mintegy 40 fő volt jelen a pünkösdi
konfirmációs ünnepen, de ők nagy örömmel élték meg e találkozás lehetőségét.
Az idén is megtartottunk minden, az egyházi ünnepkörökhöz köthető gyermekdélutánt, és
sort kerítettünk a farsangi mulatságra is. Hittanos tábor volt júniusban Gyenesdiáson.
Továbbra is lehetőséget biztosítottunk Keresztúron, az istentisztelettel párhuzamosan
gyerek bibliakörön való részvételre, de ez lehetősége gyakran kihasználatlan maradt, mivel
rendszeresen kevés szülő vagy nagyszülő jött kisgyermekkel. A havi egy családi
istentiszteletre fokuszálnak inkább a családok. Köszönöm a foglalkozásokat vezetők
vállalását, szolgálatát. Kedves és fontos színfoltja volt ebben az évben is programjainknak a
baba-mama kör, mely, bár kis közösség (5-7 fő), de nagyon lelkes csoportnak bizonyult.
Köszönöm a csoportvezető anyuka szervező munkáját.
Ifjúsági munka (Kovács Áron másodlelkész összefoglalója)
Az ifjúsági munka során az elmúlt évben is részem volt sok örömben, de vannak kudarcok
is. Nagyon sokszínű csapat a gyülekezet ifjúsága. A közösségi hálón több mint 120 fős
csoport kap heti rendszerességgel információkat az ifjúsági programokról, de csak nagyon
kevesen vannak jelen ezeken az alkalmakon és ők sem feltétlenül rendszeresen. Az ifjúsági
alkalmakon résztvevők száma 28 és 0 között mozog. Volt erre is és arra is példa. Igyekszem
megtalálni azokat a csatornákat, amelyeken keresztül meg lehet a fiatalságot szólítani.
Küzdelmes, de nem feltétlenül látványos munka ez. Ha itt vannak, ha eljönnek, akkor mindig
örömforrás számomra a velük való találkozás. Bízom benne, hogy ők is így vannak ezzel.
Nagyon sok egyéni és csoportos beszélgetés élménye és értékei élnek bennem, remélem, hogy
ezeken a találkozásokon keresztül is tudtam közvetíteni azokat a Krisztusi üzeneteket,
amelyek a legfontosabbak egy közösség, egy gyülekezet életében.
2016 októbere óta minden hónap harmadik vasárnapján, délelőtt Keresztúron családi-,
ifjúsági istentiszteletet tartunk. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy a megszokott létszám
duplájával találkozhatunk ezeken az alkalmakon. Jó látni a sok szolgálattevőt, akik
munkájukkal, szolgálatukkal és lelkesedésükkel hozzájárulnak az alkalmak sikereihez.
Az ifjúságot megkérdezve tavaly is közösen alakítottuk ki az ifjúsági alkalmak havi
ritmusát. A hónap második vasárnapján a fiatal felnőttek számára van egy ifi óra családias
keretek között. Minden harmadik pénteken a középiskolás ifjúság találkozik az ifi-teremben.
A hónap utolsó péntekén keresztény filmklubot tartunk. Nagy örömet jelent számomra, hogy
Szetlik Péter szakmai tudásával és személyiségével már második éve hozzájárul ahhoz, hogy
ezek az esték rendkívül tartalmasak és értékesek legyenek. Az ő munkája nyomán már három
kisfilmet is készített az ifjúság, ezek mind megtekinthetőek a világhálón. A közösségi oldalak
tanúsága szerint ezeket a filmeket már több százan látták.
Azokra is igyekszünk tekintettel lenni, akik számára a péntek esti időpontok nem
megfelelőek. Havonta egyszer szombatonként szervezünk programot. Teaházi beszélgetések,
közös strandolás, szabaduló szobás délutánok, 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.
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Fontosnak tartom, hogy az ifjúság tagjaira egyénenként is figyeljek, kísérjem az életüket,
éreztessem, hogy a lelkész megszólítható. Hangsúlyt fektettem az elmúlt év során is a
személyes találkozásokra, beszélgetésekre.
Szeretném kiemelni az ifjúság nagybörzsönyi nyári táborát, amelyen 28-an vettünk részt.
Tavaly is azt éreztem, hogy néhány nap alatt közösséggé kovácsolódott a csapat. Ebben sokat
jelentett a közös filmforgatás, amelyben mindenki kivette a részét. Az év folyamán jórészt
azokkal lehet találkozni az ifjúsági órákon, akik ott voltak a táborban.
Az ifjúság három tagjával közösen két éve 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.
Szeretném megköszönni lelkész kollégáimnak, Nagyné Szeker Évának és Brebovszkyné
Pintér Mártának, 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
Vízkereszt napján kb.30 fővel képviseltük gyülekezetünket a Reformáció 500 jubileumi év
nyitó gáláján.
Január közepén támogattuk, és a Nőszövetség tagjainak segítségével részt vettünk az
önkormányzati ételosztásban.
Február közepén 9. alkalommal megrendeztük az Alapítványi bált. Bekapcsolódva az
országos házassághete programokba, február végi istentiszteleteinken több mint 30 házaspárt
áldottunk meg.
A március végi böjti szeretetvendégségünk is a Reformáció 500 jegyében került
megtartásra.
Május 7.-én, templomainkban óvodásaink és iskolásaink köszöntötték verssel, énekléssel
az édesanyákat, nagymamákat.
Augusztus elején gyülekezetünk egy csoportja 8 napot töltött a finnországi
testvéryülekezeteinkben.
Reformációi 500 jegyében, szeptember végén gyülekezettörténeti kiállítás nyitottunk meg
a helyi művelődési házban, október elején nagyszabású koncertet szerveztünk a keresztúri
templomban, a hónap közepén futóverseny rendeztünk a Népkertben.
A Nőszövetség tagjainak segítségével az óvodánkban, iskolánkban novemberben
megrendeztük a már hagyományos 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. Rendszeres szolgálatot vállaltam a Sarepta Szeretetotthonban.
Bár a tisztújításról szólni a 2018-as évi beszámolóban lesz esedékes, mégis e jelentésben
érzem szükségét annak, hogy rögzítésre kerüljön az, hogy a most leköszönő presbitérium
tevékenysége “úttörő”, stílusváltó volt. Akik 6 évvel ezelőtt vállalták a tisztséget, azok
szeretettel és nyitottsággal tették ezt, és így is vettek részt a gyülekezetépítésben. Érezve a
felelőségük súlyát, az új próbálkozások mellé álltak, főleg azzal, hogy a gyülekezeti tagokhoz
az információkat eljuttatták. Szépen kialakult a közös cél látása, megtaláltuk a közös hangot,
sok derűs percet éltünk át együtt. Lelkésztársamért, felügyelőért, gondnokért, az összes
tisztségviselőért, nagyon hálás vagyok az Istennek, és köszönöm mindnyájuknak a gyülekezet
javát szolgálni akaró munkáját.
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Gyülekezetünk a számok tükrében
A népszámlálási adatok szerint 2435 fő, nyilvántartott lélekszám 1360 fő (KSZ)
névjegyzékben egyházfenntartó 623 fő.
A keresztelések száma tovább csökkent, 34 gyermek részesült a szentségben.(előző év 39)
Házasságuk egyházi megáldását kérők száma 8 volt, 2016-ban 9.
A temetéseink száma is csökkent, 36 volt, az előző évben 39.
Gyülekezeti újságunk széthordására egyre kevesebben vállalkoznak, így hangsúlyozottan
is köszönet illeti azokat, akik e feladatot, vagy annak anyagi támogatását vállalták.
A látogatásokat (27) 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 (8) 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 (389.911Ft) összegekből
támogatta a gyülekezeti, ifjúsági programjainkat.
Köszönetet mondunk ezúton is azoknak, akik a rendelkezési nyilatkozatuk kitöltésével
eddig ezt az alapítványt támogatták.
Bár a Podmaniczky János Alapítvány még nem fogadhatott 1 %-os felajánlásokat, de
sikeres pályázatával nyert összeggel támogatni tudta a gyülekezeti munkát.
Köszönöm az Alapítványok gazdasági felelősének precíz munkáját, és pályázatkezelő
kurátorunk szakmai támogatását is.
Köszönöm, hogy 2017-ben is a templomgazdák, egyházfik, technikai segítőnk gondos
munkájukkal biztosították a lelkészi munka hátterét.
Köszönöm jelentésem meghallgatását, kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket.
Erős vár a mi Istenünk!
Nagyné Szeker Éva, lelkész
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