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„Törekedj békességre és kövesd azt!” 

Zsoltárok 34,15 

 

 Nagyon jó elcsendesedni az év igéje fölött most is 2 hónappal az évkezdet után, mert 

megtapasztalhatom benne, hogy Isten hogyan gondoskodik népéről, gyülekezetéről, amikor nagy 

tervekkel, lendülettel, lelkesedéssel néz a következő év elé. A megnövekedett munka miatt nagyobb 

a terhelés, nagyobb lehet a feszültség is. Ez csak nagyobb Istenre való figyeléssel lehet átvészelni. 

Bizony, így vagyok én magam is, amikor tervezem, hogy ez esztendő szeptemberétől leadom 

hittanjaim legalább felét. Több időm marad a lelkészi munka végzésére, látogatásra, önképzésre. 

Gyülekezetünk életében előforduló szolgálatok, munkaágak, az egyre növekvő idejű elfoglaltság azt 

kívánná, hogy a szolgálókkal egyre jobban tudjak foglalkozni, őket pásztorolni. Most elérkezett 

ennek az ideje, szerintem nem nagyzoló a kifejezés, ha gyülekezeti életünkben korszakváltásról esik 

szó. Most érik be ugyanis az a folyamat, melyet évekkel ezelőtt elterveztünk és kiimádkoztunk, 

hogy gyülekezetünk életének, növekedésének milyen új útjait hozza elénk Urunk és ezekre hogyan 

találunk rá? Elsősorban a Hit és Erkölcstanról van szó, de ide tartoznak a szórványaink is. Istennek 

adunk hálát azért, mert a hitoktatásban munkálkodó testvéreink vállalták a teológiára való 

beiratkozást, hogy szolgálatukat tovább tudják végezni. Ha ez nem történt volna meg sok iskolát, 

100-nál több gyermeket és családjaikat kellett volna elengednünk, hiszen egyházunk törvényei 

szerint 2018-tól csak az hitoktathat, akinek az evangélikus teológiáról erre papírja van. Új 

fejlemény még ehhez képest is az, hogy Marton László testvérünk engedve Isten hívásának 

jelentkezett a teológiára másoddiplomás képzésre és fölvették. Ez azt jelenti, hogy, ha átverekszi 

magát a vizsgákon, akkor 2 papos gyülekezet leszünk. Úgy vélem, hogy a most körvonalazódni 

látszó irányok és lehetőségek addigra tisztázódni fognak és egy ilyen felállásban jobban oda tudunk 

figyelni szórványainkra. Tehát ez a folyamat is most érik, gyülekezetünk Jézussal való kapcsolata 

alapján ki tudja magából termelni munkatársait, elhívott szolgáit. Nagyon nagy öröm ez számomra! 

Szeptembertől már több időm lesz a programok megtervezésére, kivitelezésére, alkotásra, 

munkatársak pásztorolására és a rendes lelkipásztori munka nagyobb arányú elvégzésére. 

 Nagy változás ettől az évtől a Hitoktatói (fél- és főállásúak) és a Lelkipásztori 

Életpályamodell életbe lépése. Hosszas előkészítő munka után egyházunk javaslatot tett a 

hitoktatói és a lelkészi munkabérek rendezésre – sok ugyanis a pályaelhagyó mindkét területen –, 

melyet zsinatunk elfogadott. Ennek részleteiről a gazdasági beszámolókban is tájékozódhatnak a 

testvérek. Gyülekezetünk szempontjából ez annyit jelent, hogy mindkettő munkabérét a 

gyülekezetnek ki kell egészíteni és egyre inkább az önállósodás útjára kell lépni. 

 Visszajelzések alapján bátorítani fogom az énekkart, hogy sűrűbben szolgáljon 

istentiszteleteinken, hiszen a komoly munka, mely ott folyik gyümölcsöző szolgálatot végezhet 

gyülekezetünkben. Érdekes fejlemény a budaörsi egyháztörténetben, hogy a református felekezet 

temploma szomszédságunkban fog épülni. 

 Kicsit jobban végig kell gondolnunk gyülekezetünk diakóniai munkáját is. Jó néhány 

kedves testvérünk gondozza a körülötte lévő idős testvéreket, számon tartja gyülekezetünk idős 

testvéreit. Az elmúlt időszak megmutatta azt is, hogy mozgósítani tudunk testvéreket egy-egy nehéz 

helyzetben lévő család megsegítésére, olyanok számára, akik gyülekezetünk látóterében élnek és 

rászorultságuk nem kétséges. Szociális Alapunk is jól működik, hathatós segítséget tud adni fűtési 

szezonban, illetve nagycsaládosoknak. Meg kell azonban vizsgálnunk a diakónia szolgálatának 

szervezeti lehetőségét, illetve azt, hogy mindenki a látókörünkben van-e? A most képzésben lévő 

testvéreink is jelezték, hogy lelkészi munkatársi szolgálatukat ebben az irányban teljesítenék ki, 

töltenék be. 

 A Templomkávé szolgálata. Ugye milyen jó, ha istentisztelet után nem spurizik haza 

mindenki? Hanem tudunk egy kicsit együtt lenni, beszélgetni, ismerkedni és egymás felől élőben is 
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érdeklődni? Akik valamivel készülnek izgalommal nézik, fogy-e a sütijük, a gyerekek mindig ott 

röpködnek a terített asztal körül és közben beszélgetnek, barátkoznak: alakul a jövő ifjúsága! 

Ilyenkor senki nem siet el. Mert nagyon jó együtt lenni! Ezt a szolgálatot szeretné Rachael és 

Rodrigo kiszélesíteni és a készülődésbe többeket bevonni. Hogy hogyan? Terveik erre is készen 

állnak. Akik szerepet vállalnak ebben keressék őket! 

 Kertrendezés – Karbantartás. Gyülekezetünk felelőssége, hogy az a sok ajándék és 

lehetőség, amit kapott Istentől él-e vele, örül-e neki? És egyben az is, hogy idővel karban tudja-e 

tartani? Így válik szükségessé a rendes tavaszi kertrendezés mellett játszóterünk felújítása is. 

Gondnok úr vezetésével márciusi hétfőket állítottunk be a padok, játszótéri elemek lecsiszolására, 

festésére. Erre a munkára, szolgálatra nagy szükség van és reméljük sokan jönnek segíteni március 

25-én, április 1-jén, 8-án és, ha kell 15-én is. 

 2040-20. Mint ahogy a hirdetésekben azt a testvérek is hallhatták, nagy ünnepre készülünk. 

1996 óta folyamatos évfordulóink vannak, de 1999 az az év, amikor önállósodásunk folyamata a 

lelkész beiktatásával lezárult. Az 1. sz. ált. iskolában tervezzük nagy alkalmunkat, melyre a 

készülődés már javában zajlik. Szeretnénk mindenkit elérni, akik megfordultak 

egyházközségünkben a kezdetek óta. Így arra kérjük a gyülekezetet, hogy érjék el korábbi 

ismerőseiket, jó lenne, ha ez a nagy találkozás és közös emlékek fölelevenítése lenne. A konkrét 

program még nem alakult ki, de hamarosan napvilágot lát majd! 

 

Alkalmainkon dátum szerűen megyünk végig: 

 Újévi istentisztelet 

 Ökumenikus Imahét Budaörsön, Herceghalomban és Törökbálinton 

 Fiatal Családosok köre balatonszárszói hétvégéje 

 Luther konferencián való részvételem 

 LMK-Lelkészgyűlés Budaörsön 

 Országos Hittanverseny egyházmegyei fordulója március 9. 

 Éves rendes közgyűlésünk március 10. 

 Csendeshétvége Kőszegen az Asszonykör kezdeményezésére március 15-17. 

 Kertrendezés – játszótér felújítása, karbantartás március 25-től hetente hétfőn szükség 

szerint 3-4 alkalommal 

 Evangélizáció a szerdai Bibliaóra keretében a templomban március 20. és 27., április 3. és 

10. 

 GAS szószékcsere – időpont megbeszélés alatt 

 Április 13. szombat 18 óra orgona és fuvolakoncert Móré Irén és Szebik Borka előadásában 

 Evangélizáció Budahegyvidéken 

 Nagycsütörtöki istentisztelet 

 Nagypénteki istentisztelet – Passióolvasás (Férfikör) és Sapszon Ferenc kórus koncertje 

 Húsvét Hajnali istentisztelet (Asszonykör) 

 2040-20 – Gyülekezetünk 20 éves! Ünnepi Istentisztelet az 1. sz. Általános Iskolában 

 Tavaszi evangéizáció Kamaraerdőn 

 Egyházkerületi Missziói Nap Cegléden 

 Testvérgyülekezeti látogatás Moldéba 

 Jegyesoktatási alkalmak április végétől május végéig 

 Mennybemenetel ünnepe május 30. 

 Hittanos-Kézműves tábor Horváth Ildikó és a hitoktatók június 17-21-ig. 

 Missziói Nap Lőkösön (Felvidék) 

 Gyülekezeti tábor Sopronban július 1-6. 
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 Angol tábor Bonyhádon július 8-13-ig. 

 Terv: nyári napközis gyermektábor Herceghalomban 

 Exodus ír tábor Erdélyben július 24-31. 

 Német tábor Woltersdorfban július 29. – augusztus 7-ig 

 Felvidéki Magyar Evangélikus Missziói Nap előkészítése szeptemberre 

 Nagy Hálaadó Istentisztelet szeptember 29-én 

 Országos Evangélizáció a Deák téren október 12-én 

 Őszi evangélizáció a kamaraerdei idősek otthonában 

 Reformációi istentisztelet október 31-én evangélikus templomban 

 Gyülekezeti látogatás Sajógömörben 

 Örök Élet vasárnapja november 24-én 

 Ökumenikus Ádventi Gyertyagyújtások a szombati napokon Ádventben a Templom téren 

 Nyugdíjasaink Karácsonya – december 14. 

 Szenteste és karácsonyi istentiszteletek 

 Óév esti istentisztelet 

 

Rendszeres alkalmaink: 

 Lelkészi Hivatala fogadóórája szerda délutánonként 

 Szerdai Bibliaóra és Imaközösség 

 Énekkar heti rendszerességgel Istentisztelet előtt 

 Vasárnapi Iskola 

 Asszonykör havi rendszerességgel 

 BabaMama kör 2 hetente keddenként 

 FiCsaK-Fiatal Családosok köre havi rendszerességgel 

 GT-Férfikör (Guruló Tanítványok) havi rendszerességgel 

 FiFeK-Bárka Fiatal felnőttek köre havi rendszerességgel 

 Presbiteri Bibliaórák és gyűlések havi rendszerességgel 

 IHCs-Ifivezetők Házi Csoportja 

 Hitoktatói Munkatársi megbeszélés havonta 

 Konfirmáció havi rendszerességgel – konfi október 12-13-án lesz 

 Templomkávé szolgálata (havonta egyszer) 

 


