
Lelkészi Beszámoló a 2018-as esztendőről

Isten mondja: „Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen.”
Jelenések 21,6c

Az év igéjével köszöntöm szeretettel a Közgyűlés és a Presbitérium tagjait.  Az igéből kiindulva
gyülekezetünkben  valóban  megtapasztalható  volt  a  testvérek  szomjúsága  az  Ige  és  a  Jézus
Krisztussal való közösség megtapasztalása iránt. Hiszem, hogy ez gyülekezetünkben megtörténhet,
így mindannyiunk számára csodálatos vigasztalás az Úr szava: megelégíttetünk az élet vizével.

 Presbiterválasztás. Gyülekezeti  életünket  adminisztrációs  szempontból  egyházunk
szabályai  szerinti  6  évente  esedékes  választások  befolyásolták.  A munka  már  2017-ben
megkezdődött,  a  presbiter  jelöltekkel  való  elbeszélgetés  január  végéig  lezajlottak.  Az
újonnan  fölállt  presbitérium  az  azóta  eltelt  időben  lelki  közösséggé  vált  és  nagy
lelkesedéssel  fogott  hívatása  betöltéséhez.  Mindenkin  érezhető  a  hit  munkálkodása  és  a
gyülekezetünk javát tekintő elhatározás. Így választottuk meg presbiternek Dimény Gábort,
Fehérné Tölgyesi Ildikót, Garádi Péter Rodrigót, Horváth Csabát, Horváth Ildikót, Löflerné
Száray Krisztinát, Marton Lászlót, Nagy Zsolt Zoltánt, és Tucsek Gábort. Megváűlasztottuk
gondnoknak  Somkert  Zoltánt,  jegyzőnek  Pinkóczy  Lászlónét,  számvevőszéki  elnöknek
Bajnóczi Juditot, egyházmegyei küldöttnek Kochis Andreát, kántornak Hacknauer Bettinát,
egyházfinak Ecseri Jánost. Felügyelői poszton nem történt változás, Forintos Győző Péter
maradt  gyülekezetünk  vezetője,  akivel  azóta  is  imádságos  közösségben  beszéljük  meg
gyülekezetünket érintő dolgokat. Az eddigi vezetőségi alkalmakon és a háttérben is azóta
megerősödött  bennem  a  hit,  hogy  a  gyülekezet  jól  választott  egy  esztendővel  ezelőtt,
mindenki áldozatokat vállal szeretett gyülekezetéért.

 Választások  általában. Az  imént  említett  választások  egyházuk  egészét  érintették  és
bizonyos szempontból még most is folyamatban vannak. Ennek részleteivel nem akarom a
gyülekezetet  terhelni,  csak annyiban szeretném tájékoztatni a gyülekezetet,  hogy jelöltek
esperesnek és püspök helyettesnek is.  Ezek a tények megmozgatták a  fantáziámat  és az
imaéletemet is, de hála Istennek megválasztásom nem történt meg...

 Gyülekezetépítési  koncepció. A  másik,  egyházközségünk  életét  meghatározó
eseménysorozat  a  misszióhoz,  a  gyülekezetplántáláshoz,  gyülekezetünk  épüléséhez  és
megerősödéséhez, egyáltalán a gyülekezet életéhez kötődik. Ez a hitoktatással és életünk
kormányzásával  kapcsolatos.  Ez  konkrétan  azt  jelenti,  hogy  gyülekezetünkben  heti  85
hittanórát  8  hitoktató  – Horváth  Ildikó  főállású,  Bakondiné Garádi  Zita  félállású,  Rőzse
István nyugalmazott lelkész, Pinkóczy Lászlóné, Bajnóczi Judit, Molnár Kati, Kochis Emese
odaszánt szolgálatával látjuk el –, aminek reméljük van gyülekezetépítési eredménye is. A
nyolcadik hitoktató én vagyok. Egyházunkban csak az végezhet hitoktatást, akinek van erre
teológiai végzettsége. (Örömmel jelenthetem, hogy jelen pillanatban gyülekezetünkből 9 fő
jár  a  teológiára.)  A koncepció  része,  hogy engem a  hitoktatás  jelenlegi  elfoglaltságából
tehermentesítsenek.  A heti  20  óra  24  éve  már  sok.  A megnövekedett  adminisztráció,  a
meglévő  szolgálatok  és  lelkészi  prioritások  –  lelkipásztori  beszélgetések,  látogatások,
munkatársak erősítése mellett ez elkerülhetetlen.
◦ Hivatalvezetés. Hivatalvezetőnk  Pinkóczy  Lászlóné  amellett,  hogy  intenzív  hivatali

munkát  végez,  nagy segítségem ő;  hitoktatást  is  vállal.  A hivatali  élet  szépen halad,
lefedi  gyülekezeti  életünk  minden  részeltét  a  pályázatírás-elszámolástól  kezdve  a
programszervezésen át a gyakorlati előkészítésig minden.

◦ Munkatársak. Gyülekezetünk vezetése kezdettől fogva komolyan vette azt, hogy hitben
csak  úgy  lehet  növekedni,  ha  a  hitben  kipróbált  ember  szolgálatot  is  vállal.  Sok
munkatárssal  dolgozunk.  A különböző  körökben,  ifiben  és  egyáltalán  a  gyülekezeti

1/3



Lelkészi Beszámoló a 2018-as esztendőről

életben mindig számíthatok segítségre. Mindent egybevetve 22 munkatárssal dolgozom.
A Vasárnapi Iskolában Horváth Ildikó és Löflerné Száray Krisztina szolgálata alapvető,
az ifiben Molnár Boglárka Ifjúsági Munkatárs segítsége nélkülözhetetlen. A kézműves
kör  Gockler  Márta,  Marcsek Erzsébet  és  Bárczi  Éva lelkesedése  nélkül  nehéz  lenne
bármit is kreatívkodni, vagy ádventi vásárt rendezni.

◦ Hitoktatás – istentisztelet. Igen,  ez gyülekezeti  életünk legkomolyabb imatémája.  A
hitoktatók lelkesedése, hite lelkesítse tanítványaikat, hogy istentiszteleti közösségben és
a gyülekezetben is megtapasztalják Isten szeretetét. A másfél évvel ezelőtt beindított Hit
és  Erkölcstanos  Családi  istentisztelet  a  hónap  harmadik  vasárnapján  igen  hullámzó
látogatottságot mutat. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a gyermekekben hiába van vágy, az,
hogy eljussanak templomba erősen a szülőkön múlik.  Ők pedig nem minden esetben
elkötelezettek annyira, mint amennyire lehetnének. Nagyon nagy öröm viszont, hogy az
ilyen istentiszteletek zenei háttere Bakondi Gábornak köszönhetően mindig rendezettek,
számíthatunk  rájuk.  Amit  tehát  mi  hitoktatók  tenni  tudunk,  az  a  hívogatás  és
emlékeztetés szolgálata.

 Kazuálék
◦ Keresztelők. Egy bátor gondolat folytán felajánlottuk a keresztség lehetőségét azoknak,

akiket hitoktatunk, de még nincsenek megkeresztelve. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel,
így az amúgy is erős létszám még jobban földuzzadt. 33 gyermek és felnőttkeresztség
volt gyülekezetünkben.

◦ Konfirmáció.  Gyülekezetünkben  12  gyermek  konfirmált,  ők  továbbra  is  elérhetők  a
hitoktatás révén. Természetesen szeretnénk őket jobban bevonni az ifi életébe.

◦ Jegyesoktatás.  2018-ban  ismét  csoportos  jegyesoktatást  végeztem,  ami  szemmel
láthatólag jót tesz a beszélgetéseknek. 7 pár kérte Isten áldását házasságukra.

◦ Temetés. Összesen 11 temetés volt gyülekezetünkben.
 Körök munkája

Örülnék annak, ha sikerülne évente néhányszor „körös” istentiszteletet tartani, amikor a különböző
körök aktívan vesznek részt a liturgiában, saját  imádságokat mondanak, igerészeket választanak
fölolvasásra, stb.

◦ Szerdai Bibliaóra. Ez az a klasszikus alkalom, melynek megléte az utóbbi időben a
lelkészek  beszámolói  alapján  kérdésessé  vált.  Talán  a  testvérek  elfoglaltsága  miatt
valóban  érzem  én  is  ezt  a  folyamatot,  de  hála  Istennek  az  évek  óta  tartó
Bibliatanulmányozós  módszernek  megmaradt  az  alkalom,  sőt  növekedés  is
tapasztalható. A Bibliaóra imaközössége és lelki tartalma természetesen megmarad.

◦ Asszonykör. Erősödést  él  át  asszonykörünk  új  tagok  is  érkeztek,  friss  és  eleven
mindegyik alkalom.

◦ BabaMama kör. Ez az a kör, mely az ifinél is gyorsabban tud változni összetételében.
Így nagyon hálásak vagyunk Urunknak azért,  mert ez a kör nagyon elkötelezetten és
szeretetben tartja alkalmait.

◦ GT-Férfikör. Nagyon jó!
◦ Énekkar. Sajnos én em lehetek tagja ennek a körnek. Nem csak a hangom miatt,  de

alkalmaikat  istentiszteleteink  előtt  tartják,  amikor  szórványistentiszeletek  vannak.
Azonban  tudom,  hogy  imádsággal  és  igeolvasással  készülnek  szolgálataikra.  Valódi
közösség ez is karvezetőnknek Kecskés Balázsnak köszönhetően.

◦ Ifi. A  másik  legfontosabb  imatémánk  az  Ifi.  Nagyon  jó  a  közösség,  nagyon  jók
programok, most egy kicsit kevesebben járnak. Ifjúsági Munkatársam Molnár Boglárka
koordinálja az ifi életét.  Komoly imatéma a konfisok hívogatása. Egy-egy ifis konfis
tábor népes létszámmal zajlik, de a heti alkalmakra kevesebben járnak.
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◦ FiCsak. Ez a kör is hűségesen tartja magát és egyben azt is kezdjük észrevenni, hogy
gyermekeink növekedésével házaspáros körré fogunk válni előbb-utóbb.

◦ FiFeK-Bárka. Az elmúlt év egyik csodája e kör megalakulása. Lelkes ifivezetőink lelki
igénye volt ennek a körnek a megalakulása. Várják szeretettel a 22-40 éves korosztályt.
Löfler Fanni lelkesedése jó alaphangja a körnek.

◦ Kézműves kör. Marcsek Erzsébet, Bárczi Éva, és Gockler Márta szervezkedésével jött
létre  és  örömmel  kreatívkodnak,  melynek  eredményét  gyülekezetünk  a  karácsonyi
vásáron, vagy a Nagy Hálaadó Istentiszteleten vehetik észre.

◦ Alakalmaink az év folyamán: Istentiszteletek összesen 128; Templomkávé, Ifivezetők
Házi  Csoportjának  alkalmai,  FiCsaK Farsangos  hétvége,  Házaspáros  Est,  elő  rádiós
közvetítésű  istentisztelet,  evangélizáció  a  Kamaraerdei  Öregotthonban,  koncertek,
evangélizációs alkalom az Evangélikus Motorosok közösségével motoros találkozókon,
Ifis-Konfis  tábor,  felvidéki  missziói  napokon való  igeszolgálat,  EKE Bibliaiskolában
való tanítás, Tanévzáró és Tanévnyitó Istentisztelet, Gyülekezeti Napok, evangélizáció
Gödöllőn, nyugdíjas Karácsony. 

 Felvidék
◦ Sajógömör  megerősödik.  Imádságaink  és  erőfeszítéseink  meghozzák  gyümölcseiket.

Ferenczy Erzsébet és Bálintné Varsányi Vilma lelkésznők jelenlétével erőteljes szolgálat
bontakozik ki a Felvidéki Misszióban. Rengeteg szolgálatuk, hittanjuk van. Ez örömteli!

◦ Felsőszeli.  Gyülekezetünk  szolgálatával  Felsőszeli  felé  fordult,  ami  a  rokoni
kapcsolataim révén  kézenfekvőnek  tűnik.  Azonban  mégsem az.  Szeretettel  fogadnak
bennünket, de a magyar szolgálatot nem engedik úgy, ahogy a településen élő magyar
evangélikusok igényelnék. Dolgozunk az ügyön, de nagyon kényes kérdés ez!

 Ökumenikus kitekintés
◦ Imahét,  adventi  gyertyagyújtás  szépen megtörtént,  jó  előre  és  jó  hangulatban tudjuk

ezeket megszervezni.
◦ A Mindszenty katolikus iskolában az elmúlt évben többször kértek tőlem ige szolgálatot

és, ha gyónni nem is, de lelkipásztori beszélgetésre szinte minden nap jönnek a tanárok.
Jó a  kapcsolatom velük,  hiszen  az  intézmény egyik  legrégebb óta  ott  dolgozó tagja
vagyok...

 Köszönetnyilvánítás
◦ Feleségem és  családom támogatása.  Felügyelőnkkel  Forintos  Péterrel  a  hétfő  reggeli

beszélgetésünk és  imaközösségünk nélkül  sem lehetne  így  vinni  a  gyülekezet  életét.
Egyházfink Ecseri  János csendes háttérmunkája,  Hacnauer  Bettina kántor  hűséges és
lelkiismeretes  szolgálata,  szeretetvendégségek  szervezői  és  lebonyolítói  Pinkóczy
Zsuzsa,  Bajnóczi  Judit,  Táborszky  Kati,  Bárci  Éva,  a  templomtakarító  angyalok,  a
vasárnapi  iskola  vezetői  és  tartói,  Somkert  Zoltán  gondnok  úr  lelkiismeretes
odafigyelése és szakértelme, Templomkávé szolgálata Rachael és Rodrigo. Nyugdíjasok
Karácsonya  Pinkóczy  Lászlóné,  Kochis  Andrea,  Bajnóczi  Judit,  Turcsák  Katalin.
Kecskés Balázs énekkarvezető. Bakondi Gábornak a Hit és Erkölcstanos istentisztelet
zenei szolgálata.

Erős Vár a Mi Istenünk
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