
Lelkészi Munkaterv a 2020-as esztendőre 

1 / 4 
 

Az év igéje az Útmutató szerint: „Hiszek! Légy segítségül a hitetlenségemen.” Márk 9,24 

Micsoda mélységei vannak az emberi léleknek, amikor így tud fölkiáltani az apa, hogy az odaérkező 

Jézus meggyógyíthassa fiát. Belátja minden tehetetlenségét, hogy gondja nagyobb, mintsem azt meg 

tudná oldani. Próbált ő már mindent, amit emberileg próbálni lehet. Minden zsákutca. Talán egy remény 

csillan! A tanítványok. Jézus tanítványai. Annyi jót hallott róluk. És ők is csak a kudarc, ők is csak a 

magyarázgatás és a vitatkozás. Mindennek vége! De a benne lévő szeretet fia iránt és az élni akarás 

konfrontálódik szívében. És megérkezett Jézus! Ő pedig arra kérdez rá, ami még él. A hit és a remény! 

Minden lehetséges annak, aki hisz! Hisz Jézusban. És csak Őbenne! Itt már lefoszlik minden az 

emberről, minden fölösleges remény és értelmetlen hit. Az apa szembesül azzal, hogy amivel találkozik, 

az nem egyszerűen gyógyulás, vagy egészség kérdése, hanem élet-halál kérdése. Küzdelem a gonosz 

ellen. És ebben csak alulmaradhat az ember. Nincs semmije. Csak Jézus. Légy segítségül az én 

hitetlenségemen! Ez a Te asztalod, Jézus! Csak te tudod rendbe rakni az életemet, te tudsz kihozni az 

elveszett állapotomból, rendezni viszonyaimat. Csak Te! Nagyon úgy tűnik, hogy egyházunknak és 

gyülekezetünknek is ez kell, hogy legyen tapasztalata 2020-ban, hiszen evangélikus Útmutatónk ezzel 

az igével és ezzel a tapasztalattal(!) akar bennünket megajándékozni! Legyen ez a mi tapasztalatunk is 

a mi gyülekezetünkben! 

Egyházunk ezt az esztendőt az úrvacsora évének hirdette meg. Szeretném, ha gyülekezetünk átfogóan 

tanulhatná ezt a csodát, melyet Isten nekünk adott, hogy mi éljünk vele és kapcsolatban maradhassunk 

vele, míg tart földi utunk. Így foglalkozni szeretnék az úrvacsorával: 

• a tanításban. Szerdai Bibliaóránk ebben elől jár és valóban a legalkalmasabb idő ez, hogy szépen 

lassan átmenve a bibliai és az evangélikus tanításon tisztán láthassuk, milyen ajándékot is 

kaptunk Urunktól. Segítség lesz az elmélyülésben a nyári gyülekezeti táborunk is. Úgy tűnik, 

hogy ebben az évben összejön az, amit a budafoki lelkésszel, barátommal Hokker Zsolttal évek 

óta tervezünk, hogy gyülekezetük csatlakozik miénkhez, hogy példát véve elindíthassák saját 

nagy gyülekezeti táborukat. Ezen felbuzdulva kértem is, hogy vállalja el az esti áhitatokat ebben 

a témában. Magam is konferenciára fogok elmenni ebben a témában, hogy még jobban 

elmélyedhessek abban, ami oly sokat jelent nekem magamnak is! 

• a gyakorlatban. A mára kialakult gyülekezeti gyakorlatunk úgy érzem igényelne némi 

korrigálást a szentség vétele tekintetében. Ezzel kapcsolatban szeretném, ha az úrvacsoravétel 

oly rendben történnek a vasárnapokon, vagy ünnepnapokon, hogy oldalt jöjjünk előre és 

középen menjünk vissza helyünkre az úrvacsoravétel után. Így nem alakulna ki tolongás a 

térdeplő előtt. 

• az eszközeinkben. Az elmúlt évek konfirmandus családok adományait összegyűjtve kialakult 

egy kis pénzmagunk, hogy saját úrvacsorai eszközeink legyenek a kezdettől fogva használt, de 

megkopott kehely, cibórium és paténa helyett. 

• istentiszteleti alkalommal. Énekkarunk vezetőjével Kecskés Balázzsal tervezünk egy olyan 

Istentiszteletet, amely egészében az úrvacsorával fog foglalkozni. 

• konfirmációi oktatásban. Egyre inkább felvetődik egyházunkban a gyermekúrvacsoráztatás 

lehetősége, mely tőlem távol áll. Megértem a teológiai érvet is amellett, hogy úrvacsorához az 

bocsátható, aki érti is, mi történik az úrvacsora szent titkában. A konfirmáció azonban nem 

szentség, de előfeltétele a szentség vételének. Itt, most nincs lehetőség arra, hogy ezt a 

problémát tisztázzuk, de az biztos, hogy évekkel ezelőtt az konfirmációs oktatást úgy fogom fel, 

mint az első úrvacsoravételre való bocsátást. És ennek fényében vesszük a tanulnivalókat is. 

Nem azért mondom, de így kellene az egész egyháznak is erre tekintenie. 

Gyülekezeti életünket tekintve idéznem kell a 2019-es év munkatervéből: 

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, 
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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. 

Ez a folyamat most is tart, csodálatos részese lenni ennek! Most születik meg az, ami remélhetőleg 

évtizedekre előre megalapozza gyülekezeti életének fontos pontjait, szolgálati területeit. Végzett és 

végző teológusainknak szeretnénk szolgálati területet biztosítani a hitoktatásban, vagy a diakóniai 

munkában, lelkészi munkatársként Bibliaórák megtartásában, adott esetben vasárnapi istentiszteleti 

igehirdetésben! Miért ne?! 

Nyári táborunk ebben az esztendőben nagyon úgy tűnik, hogy speciális lesz. A budafoki gyülekezet 

szeretne tapasztalatokat szerezni táborszervezés és lebonyolítás területén, így néhány fővel eljönnek 

hozzánk. Lelkészükre, Hokker Zsoltra az esti áhitatok megtartásában számíthatunk. Táboros 

megbeszélésünk már volt, a következőre április végén kerül sor és még egyet tervezünk, hogy jól föl 

tudjunk készülni az alkalmakra. Táborunk címe: „Én vagyok az ÚR, a te gyógyítód!” 2Mózes 15,26 

Nagyon nagy a szívemben a hálaadás is. Ifjúsági munkatársammal Molnár Boglárkával jó a 

munkakapcsolatunk. lelki beszélgetéseink vannak. Sok tervvel és nagy lelkesedéssel áll elő, aminek 

nagyon örülök! Így fog beindulni a Titokszoba 3.0, avagy a Púder kör. Összegyűjtik a 14-18 éves 

lányokat és a hívő élet tisztaságáról, csajos dolgokról hívő szemmel fognak beszélgetni. 

Az ifivezetők képzése utánpótlásért kiált, új ifivezetők állnak hamarosan a képzés után csatasorba és 

folytatják az elkezdett munkát korábbi ifivezetőink felügyelete és kísérése mellett. Molnár Bogi, 

Horváth Ágnes és Molnár Hajni úgy belelkesítettek némelyeket, hogy ebben az évben már csatlakoztak 

is a képzéshez: Sebők Dorka, Stern Laura. 

Ami még ezen évünket meghatározza az a református testvéreink beengedése templomunkba, így 

istentiszteletünk kezdési időpontjának megváltoztatása. Egyelőre meg nem határozott ideig. Templomi 

lakalmaink fél 11-kor kezdődnek. 

Tervezzük a rendszeres könyvbemutató alkalmakat is, hogy a gyülekezetet rendszeres lelki olvasásra 

buzdítsuk. A hirdetések keretében szeretnénk olykor-olykor megszólalni és egy-egy kiadványt 

népszerűsíteni. 

Folyamatos imatéma gyülekezetünk hitoktatása. Nem csak anyagi, de elsősorban lelki értelemben, hogy 

hitoktatóink vidáman, szeretettel és hittel tudják vezetni a rájuk bízott gyermekeket, akik néha nehéz 

esetnek bizonyulnak. Adjon az Úr egészséget és állhatatosságot szolgálatuk végzéséhez! Hálával 

említem Rőzse István lelkész úr nevét, aki ebben az évadban ugyan már nem vállalt rendszeres hittant, 

de bármikor készségesen beugrik helyettesíteni. Ebben az évben ünnepli 80. születésnapját! 
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Alkalmainkon dátum-szerűen megyünk végig: 

• Újévi istentisztelet 

• Ökumenikus Imahét Budaörsön, Herceghalomban 

• Fiatal Családosok köre balatonszárszói hétvégéje 

• Luther konferencián való részvételem 

• Éves rendes közgyűlésünk március 8. 

• Jegyesoktatási alkalmak március elejétől 

• Csendeshétvége Révfülöpön az Asszonykör kezdeményezésére március 13-15-ig. 

• Kertrendezés – játszótér felújítása, karbantartás március végétől. 

• GAS szószékcsere – időpont megbeszélés alatt 

• Nagycsütörtöki istentisztelet 

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

• Húsvét Hajnali istentisztelet (Asszonykör) 

• Országos Hittanverseny egyházmegyei fordulója április 18. 

• Hittanos-, Családos-, Ifis- Istentisztelet április 19. 

• Tavaszi evangéizáció Kamaraerdőn május 11-15-ig. 

• FiFeK-Bárka elvonulás, csendesnap 

• Mennybemenetel ünnepe május 21. 

• Egyházkerületi Missziói Nap Óbudán – május 23. 

• Pünkösd ünnepe május 31. és június 1. 

• Tanévzáró Istentisztelet június 7-én (bár a hónap első vasárnapja, de nem lesz úrvacsora) 

• Különleges úrvacsorai Istentisztelet az énekkarral és liturgiával az úrvacsora éve alkalmából 

június 14-én. (Ezt ősszel majd megismételjük.) 

• Hittanos-Kézműves tábor Horváth Ildikó és a hitoktatók június 15-19-ig. 

• Missziói Nap Lőkösön (Felvidék) június 27. 

• Gyülekezeti tábor Bonyhádon július 6-11. 

• Ez az a NAP! Július 18-án a Puskás Stadionban. 

• Terv: nyári napközis gyermektábor Herceghalomban 

• Exodus ír tábor Erdélyben ifivezetőknek 

• Asszonykörös csendesnap Balatonmáriafürdőn szeptember 11-13-ig. (időpont változhat) 

• Tanévnyitó Istentisztelet/Nagy Hálaadó Istentisztelet szeptember 27-én 

• Konfirmációi vizsga október 10-én, Istentisztelet október 11-én előre láthatóleg 20 fővel! 

• Országos Evangélizáció a Deák téren október 10-én 

• Ifis-, Konfis tábor a közelben. 

• Őszi evangélizáció a kamaraerdei idősek otthonában 

• Reformációi istentisztelet október 31-én evangélikus templomban 

• Gyülekezeti látogatás Sajógömörben 

• Örök Élet vasárnapja november 22-én 

• Advent első vasárnapja november 29. 

• Ökumenikus Ádventi Gyertyagyújtások a szombati napokon Ádventben a Templom téren 

• Nyugdíjasaink Karácsonya – december 12. 

• Szenteste és karácsonyi istentiszteletek 

• Óév esti istentisztelet 
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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 havi rendszerességgel 

• Hitoktatói Munkatársi megbeszélés havonta második kedd 

• Konfirmáció havi rendszerességgel, második szombaton 9-13 óráig 

• Templomkávé szolgálata (havonta egyszer) 

 


