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Év igéje az Útmutatóban: „Törekedj békességre, és kövesd azt!” Zsolt 34,15 

A statisztikai adatok előtt álljon itt az esztendő lelki értékelése. 

Bizony, úgy gondolom, hogy ez az ige meghatározta az elmúlt esztendőt és gyülekezetünk tanulta a 

zsoltáros szavát. Alkalmaink szervezésében és egyéni-testvéri kapcsolatokban is tetten érhető volt, hogy 

testvéreink ezen az úton járnak: törekednek a békesség megélésére és megtartására. A nagy felismerés 

ebben persze az, hogy mindez nem megy Krisztus és a Vele való élő kapcsolat nélkül.  

2019-ben 20 éves volt gyülekezetünk. Soha nem fogom elfelejteni azt az összefogást, ami megelőzte az 

ünnepre való fölkészítést, a beletett munkát és imádságot, szervezést és kivitelezést. Ahogy felkutattuk 

és hívogattuk azokat, akik korábban kapcsolatban álltak gyülekezetünkkel és hívogattuk, hogy ők is 

legyenek részesei örömünknek és Isten dicsőítésének. Olyan jó emlékezni a meglepetésre is, az új 

Lutherkabát azóta jól teljesít, pedig nem kímélem. Ki fogja húzni a következő 20 évet! (Bár nem tudom, 

én ki fogom-e?) A miskolctapolcai hosszúhétvége a házasságunknak is jót tett, nagyon köszönöm a 

gyülekezetnek és a meglepetést szerző angyalkáknak az ajándékot! A torta pedig igencsak születésnapi 

volt! Nos, úgy hiszem, hogy ebben az elmúlt 20 évben komolyan megáldott bennünket az Úr és 

gyülekezetünk nagykorúvá lett! Egyre többen éreznek felelősséget a gyülekezet egésze iránt, vállalnak 

szolgálatot és megtapasztalják, hogy a legeslegnagyobb szolgálat a hitben kiskorúakkal, az elesettekkel 

való foglalkozás. Ezzel együtt elmélyednek Istenünk igéjében és közösségeinkben növekednek hitben 

és ismeretben. Ezt olyan csodálatos látni és érezni! És egészen bizonyos vagyok abban, hogy a 

növekedés Krisztusban bennük is csodákat idéz elő. 

Most nézzük meg tételesen azokat a pontokat, ami gyülekezeti életünket meghatározták: 

• LÉM. Ez egy rövidítés. Lelkészi Életpályamodellről a törvényeink alapján ide kattintva lehet 

bővebben tájékozódni. A 2018-ban egyházunk bevezette a Hitoktatói Életpályamodellt, mely 

felelősséget és anyagi elköteleződés vállalást kívánt az egyházközségektől. Ezt az akadályt 

gyülekezetünk jól vette, bár adódtak nehézségek. Most egyházunk a lelkészek anyagi helyzetét 

akarta rendezni és ezzel együtt egy olyan törvényi hátteret alkotni, amelyben nem csak jogok, 

de a kötelességek is le vannak fektetve. Azzal együtt, hogy eddig minden feltételnek megfelelek 

– járok a havi gyűlésekre, lelkészakadémiákon veszek részt, konferenciákon gyarapítom 

tudásomat, lelki beszélgetéseken veszek részt az esperessel, stb. – gyülekezetünkre is komoly 

vállalás hárul. Ez leginkább az anyagiakban érhető tetten. Ezért kérjük időről időre az adakozás 

szolgálatát testvéreinktől. Így illeszkedik bele a lelkészi fizetés a magyarországi kereset 

rendszerébe. Erről bővebben a Zárszámadásban és Költségvetésben hallhatunk majd. 

• Munkatársak, hitoktatás, teológusok, hittanos Istentiszteletek, presbiterik. Gyülekezetünk 

szervezetében igen komoly apparátussal rendelkezik, mely életünk minden területét le tudja 

fedni. Az adminisztrációtól kezdve a lelki vezetési közösségen át a heti iskolai gyakorlati 

munkáig és az ezekkel kapcsolatos pályázatok és elszámolások területén jól helytáll. Nagyon 

nagy a hála szívemben látva Istenünk munkálkodását egyházközségünk életében. 

Felügyelőnkkel Forintos Péterrel való kapcsolatom testvéri és baráti. Heti rendszerességgel 

jövünk össze megbeszélni saját dolgainkat, a gyülekezetet és személyesen testvéreket érintő 

eseményeket, és természetesen imádkozunk egymásért. Pétertől az alázatot és a türelmet 

tanulom, mint idősebb testvéremtől az Úrban. A presbiteri gyűlések Bibliaórával és 

imaközösséggel kezdődnek. A munkatársi megbeszélések szintén elsősorban lelki alkalmak és 

csak másodsorban adminisztratív jellegűek, pedig sok mindent kell egyeztetnünk, amik érintik 

gyülekezetünk stratégiáját, misszióját, szolgálatát. Ebben az iskolai esztendőben döntöttünk 

úgy, hogy Hittanos- Családos, Ifis, Konfirmandus Istentiszteleteinket beemeljük a vasárnapi 

főistentiszteletek menetébe és nem külön alkalommal tartjuk meg. Az eredményeket majd a 

tanév végén értékeljük ki, de létszámbeli növekedés azonnal tapasztalható! Fontosnak tartom 

munkatársaim lelkigondozását, erősítését és bátorítását is. Nem szabad, hogy kiégjünk, 

elkeseredjünk szolgálatunk végzése közben! Nagyon fontos az, hogy mindenki gondoskodjon a 
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saját maga növekedéséről, illetve egy olyan körbe való tartozásról, ahol maga is egy tag és nem 

vezető. Nagy öröm számomra az is, hogy gyülekezetünkből többen végzik a teológiát, így 

tudásuk a szolgálatukkal kapcsolatban és személyes hitük is növekedhet. Ahogy hitoktatóink – 

Horváth Ildikó, Pinkóczy Zsuzsa, Bajnóczi Judit, Bakondiné Garádi Zita, Molnár Katalin és 

Kochis Emese – lelkesen végzik, végezték tanulmányaikat, úgy Marton László a „Második 

elhívás” révén került be szolgálattevőink közé. Az Isten áldja meg tanulmányaikat és 

családjaikat, akik támogatása nélkül nem lehetne végezni e komoly munkát! A hitoktatással 

kapcsolatban meg kellett hoznom egy komoly és személyes döntést. Már nem tudok a lelkészi 

munka mellett heti 22 órát tartani. Ennyi lenne ugyanis az óraszámom, ha a Mindszentyben 

maradok a 2019/20-as tanévre. Hála Istennek sikerült úgy intézni és köszönet a hitoktatók 

rugalmasságáért is, hogy szeptembertől már csak 10 órám van. Így jobban oda tudok fordulni a 

teológia tudománya felé, a látogatásra is több időm van. A hitoktatók mostani és mindenkori 

feladata a mozgósítás, a családok elérése a gyermekek révén, ahogy erről beszélgettünk is. 

• Ifivezetők. Megint a hála! Urunk nagy erővel végzi munkálkodását ezen a téren is, mert 

ifivezetőink olyan lelkesek, hogy másokat is bevonnak ebbe az önkéntes szolgálattételbe. Persze 

nincsenek egyedül. Az Ifjúsági Vezetőképző egy olyan csodálatos lehetőség, ahol az ifjúsági 

munkában résztvevő munkatársak osztják meg tapasztalataikat és lelkesítik a kezdőket. Így a 

gyülekezeti ifivezetők hite és tudása is gyarapodik, sok jó ötletet kapnak ifitartásra és igen 

kreatív, de az igéhez ragaszkodó alkalmakat tudnak tartani. Bizonyára ennek is köszönhető, 

hogy ifink létszáma nőtt és minden ’19-es konfirmandus örömmel jár – ha tud – péntekenként. 

Az őszi tábor nagyon nagy siker volt, a lelkesedés nem hagyott alább! Nagyon komoly 

imatémám az ifi és a vezetők is! 

Gyülekezeti életünket meghatározó körök és csoportok, szolgálatok és tevékenységek. 

• Asszonykör. Ez hűséges és aktív kör rendszeresen tartja alkalmát, a gyülekezet egészét is 

tekinti, sok szolgálattevő imádkozik gyülekezetünkért. Alkalmaink megszervezésében és 

lebonyolításában oroszlánrészt vállalnak. Egymással imaközösségben vannak, lelkileg 

növekednek Krisztusban. A jelzőrendszer is jól működik. Csendesnapjuk évente kétszer is van, 

egy zártkörű, asszonyok számára szervezett (szeptember elején) és egy gyülekezet egészét 

megszólító Csendesnap (Húsvétra készülve). Ebből a körből kerülnek ki és csatlakoznak 

hozzájuk még mások is a Kézműveshöz is. Karácsonykor érhető tetten szolgálatuk. 

• GT – Guruló tanítványok-Férfikör. Szintén aktív és a gyülekezet számára jelentős 

szolgálatokat végző kör a kertrendezést és a játszótér karbantartásának ügyét veszi föl, segítve 

ezzel gondnokunk Somkert Zoltán munkáját. Az utóbbi időben nagyon sok globális, gazdasági, 

etnikai és egyáltalán háborús kérdést oldottunk meg. Jól látjuk és éles elmével, eleven hittel 

látjuk a világ állapotát. Most egy kicsit többet fogunk elmélyedni Isten igéjében is… 

• FiCsaK – BabaMama kör. A Dimény család hűségesen és odaszántan vezeti ezt a kört és az 

igeolvasás, imádság mellett mindig van idő aktuális kérdésekről is beszélgetni. A BabaMama 

körnek alkalmainak csupán az esetleges betegeskedések tudják meghiúsítani, de a lelkesedést 

elvenni nem tudják. Ők is az ige körül gyűlnek össze Dimény-Kürtös Veronika vezetésével. 

Házaspáros estet szervezve döbbentünk újra rá arra, hogy milyen ajándékai vannak Istennek 

életünkben és milyen komoly szolgálat a világ felé is házasságunk, családjaink védelme. A 

januári családos hétvége mindig nagyon jó hangulatú, afféle téli tábor. Előadásaink fókuszában 

a kommunikáció volt és belsős előadóként Füzesi Géza és Marton László tartottak 

gondolatébresztő előadásokat. 

• Bárka – FiFeK. Aki megtapasztalta az ifi áldásos közösségét, továbbra is igényli azt! Bár a 

családi állapot előrehaladásával és a munkavállalással áttevődnek a súlypontok fontos a 

közösség és a baráti-testvéri kapcsolat. Ebben jók ők! A 25-35-ös korosztályt szólítják meg. 

Alkalmaik rendszeresek. Löfler Fanni lelkesedése töretlen és sokan támogatják őt ebben a 

szolgálatban. 
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• Konfi. Az elmúlt évben 13 konfirmandusunk volt, lelkesek és a majdnem mind megmaradtak 

az ifiben. Úgy tűnik, beválik a havi egyszeri, de hosszabb idejű „óra”, a közösség is épült és 

nagyon hasznos a kötelező részvétel a nyári táborban. Volt felnőttoktatás is, 3 felnőtt konfirmált. 

• Úrvacsora idősebb testvéreknek. Egy kedves kezdeményezésre, miszerint idősebb testvéreink 

nem mindig tudnak részt venni az istentiszteleti úrvacsora osztáson, immáron a nyugdíjas 

Karácsony mellett az úrvacsoravétel is rendszeressé vált. Bárczi Éva testvérünk szervezésében 

és otthonában gyűlhetünk össze és terített asztal mellett kedves beszélgetés után részesülünk a 

szent jegyekből. áldott alkalmak ezek! 

• Vasárnapi Iskola. Lehet, hogy kellene neki egy új nevet találni, mert elég sokkoló, hogy 

vasárnap is iskolába kelljen járni. Pedig, ami ott történik – párhuzamosan Istentiszteleteinkkel 

nem annyira iskolai tanulás, mint inkább szent közösségépítés. Sok játék és ének mellett a 

gyerekek megtanulják az ünnepnap megszentelését is. A szülők pedig nyugodtabban vehetnek 

részt az Istentiszteleten. Köszönet a szolgálattevőknek a hűséges munkáért, ami nagyon fontos 

háttérmunka. 

• Énekkar. Kecskés Balázs és a szentek. Szolgálatuk egyre magasabb szintű, gyülekezetünk 

egyre jobban vágyik látni és hallani őket. Ennek kimunkálása a jövő zenéje. Kántorunk 

Hacknauer Bettina szolgálata is hálára ad okot és az, hogy szükség esetén lelkiismeretesen 

gondoskodik helyettesről. Meg kell találnunk a módját annak, hogy Istentiszteleteinken a 

testvérek bátrabban, hangosabban énekeljenek. Ebben az énekkarnak kiemelkedő szerepe van! 

• Táborok. Horváth Ildikó hittanos kézműves tábora töretlen népszerűségben örvend. Fő és 

félállású hitoktatóink is bekapcsolódnak ebbe a szolgálatba, nagy segítség az ő támogatásuk! 

Gyülekezeti táborunk ezúttal Sopronban volt, nagyon sok áldást éltünk át, szolgálókra vezetőkre 

még mindig szükségünk van. A Dicsőítő Csoport szolgálata és hozzáállása a Szentlélektől volt 

ihletett és nagyon nagy csodaként éltük meg! Úgy gondolom, hogy a dicsőítésben szintet lépett 

a gyülekezetünk! Nagy kegyelem ez! Német táborunk ezúttal nem volt idehaza, mert 

Thomaszék nem tudtak eljönni szolgálók híján. Volt azonban woltersdorfi német táborunk, ahol 

tinijeink 9-en nagy örömmel vehettek részt! 

Nem csak Budaörs: szórványok és testvérgyülekezeti kapcsolatok 

• Szórványok, karácsonyi ismerkedés a hittanosokkal. Nem csak Budaörsön van ám hitélet 

evangélikus színtéren! A hitoktatás révén mindenhova eljutunk és sok gyermekkel, családdal 

kerülünk kapcsolatba Törökbálinton, Biatorbágyon és Herceghalomban is. Némely helyen 

olyan jó a kapcsolat, hogy iskolai rendezvényen, zeneiskolai bemutatón is megszólalhatok, 

hirdethetem Isten igéjét. Ezekre építve Herceghalomban részt vettem már karácsonyi 

ünnepségen, iskolai bemutatón és történelmi versenyen is. Az ökumenikus kapcsolatok is jók, 

hívnak igehirdetésre, tanításra más felekezetekhez is. Istentiszteleteink szórványainkban 

rendszeresen vannak: Törökbálinton a hónap első és a nagyünnep első, Biatorbágyon a hónap  

• Testvérgyülekezetek. Felvidéki szolgálatunk jelenleg két irányú. Sajógömörben mindenkor 

szeretettel hívnak és várnak, bár a lelkészi szolgálat Ferenczy Erzsike és Bálintné Varsányi 

Vilma által biztosítva volt. Falunapon, evangélizáción vehettünk részt. Felsőszeliben Felvidéki 

Magyar Missziói Napot tartottunk, melynek megszervezése nem volt könnyű, bár a helyi 

testvérektől és a Felvidéki Missziótól sok segítséget kaptunk. Az eseménnyel kapcsolatban sok 

tanulságot tudtunk levonni és Isten áldása volt a napon! A norvégiai Moldéban található 

testvérgyülekezetünk is megmozdult, bennünket meghívott. Négyen – Nagy Zsolt a gyülekezet 

vezetősége, Molnár Boglárka az ifi, Kochis Emese a hitoktatás és gyermekmunka, én pedig a 

gyülekezet lelki vezetése révén – képviseltük gyülekezetünket. Bemutattuk életünket és sok új 

tapasztalatra tettünk szert. A kapcsolatot azóta is tartjuk. 

• Egyházmegyei aktivitásunk is számottevő! Ifis találkozókat szerveztünk a tanév folyamán, 

konfis táborunk is volt egy hosszúhétvégén. 
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Egyéb szolgálataim és gyülekezeti koncepciók 

• Evangélizációk gyülekezetben, sorozatok, csendesnap; evangélikus gimnáziumi szolgálatok 

(Nyíregyháza, Deák tér), ifjúsági csendesnapok, Bibliaiskola – Ószövetség tanítás az EKE 

Bibliaiskolában, evangélikus motorosok. 

• Herceghalomi szórványunkat szeretném föltérképezni. Az utóbbi idők keresztelői és lelkes 

hittanosainak családjait keresem fel. 

• Zsidómisszió. A norvég egyházi szolgálat Izraelért szervezet támogatásával veszek részt e 

szolgálatban. Megalakítottuk az Izraelfórum közösségét, ahol a zsidómisszióval foglalkozó 

szervezetek képviselői találkoznak, alkalmakat szerveznek, teológiai műhelymunkát végeznek 

és imaközösségben vannak. 

• Templomunk otthont adott koncerteknek, gyermekjóléti karácsonyi ünnepségnek. 

Statisztika 

• Istentiszteletek összesen: 121 

o Budaörsön 79 

o Törökbálinton 14 

o Biatorbágyon 14 

o Herceghalomban 14 

• Kazuálék: 

o keresztelő 17 

o konfirmáció 13 

o esküvő 5 

o temetés 9 

• Lelkészi szolgálat: 

o látogatás 75 

o lelkipásztori beszélgetés 120 

o Hitoktatás: heti 89 órában 7 hitoktatóval 11 iskolában 4 településen végezzük a 

szolgálatot 187 gyermekkel. 

Köszönet! Annyira boldog a szívem amikor Istennek hálát adok a gyülekezetért, mert növekszik hitben, 

Krisztus ismeretben, nem fél szolgálatot vállani. Persze van még szolgálati terület (pl. diakónia, 

templomtakarítás), ahol erősödnünk kellene, az utánpótlásról és s szolgálók lelki épüléséről 

folyamatosan gondoskodni kell. A hivatal működéséért, a rendért hálás köszönetet mondok 

felügyelőnknek Forintos Péternek, hivatalvezetőnknek Pinkóczy Zsuzsának, gondnokunknak Somkert 

Zoltánnak, egyházfinknak Ecseri Jánosnak, presbitériumunknak, hitoktatóinknak, szervezőknek és 

lebonyolítóknak, szorgos kezeknek Marcsek Erzsébetnek, Bárczi Évának, Gockler Mártának, 

kántorunknak Hacknauer Bettinának, az Ifjúsági Munkatársnak Molnár Boglárkának, a templomtakarító 

angyaloknak, A DCs-nek (dicsőítő csoport), Dimény-Kürtös Veronikának és Garádi Rachaelnek a 

BabaMama kör összefogását, a Vasárnapi Iskola tartóinak a vállalását, Kecskés Balázsnak az énekkar 

vezetését. 

De. Nincs de! Nem vagyunk tökéletesek. Tanulunk. Az Úr vezet bennünket, mi meg követni akarjuk Őt 

és az Ő útmutatása szerint szeretnénk gyülekezetünket vezetni! 


