
Új lelkészünk önéletrajza:

Nevem  Becker  Norbert  Gyula.  Magyarországon,  Budapesten,  1977.  április  28-án 
születtem. A családom anyai ága részben Erdélyből, Szilágysomlyóból, részben tiszafüredi református 
családból  származik.  Őseim  közt  van  Ujvári  Gábor  református  gályarab  lelkész.  Apai  ágam  ősi  
budafoki német család. 

A gyermekkoromról annyit, hogy mint minden csonka családban felnövő gyermek, eléggé 
problémás voltam, de éppen ennek köszönhetően édesanyám 1989 nyarán elküldött egy református 
missziós hittantáborba, Tiszakeszibe. Egy évvel később ott jutottam élő hitre és átadtam az életemet 
Jézus Krisztusnak. 

Ezek után kerültem a  Gundel Károly Idegenforgalmi Szakközép és Szakmunkásképző 
Iskolába, ahol szakácsnak tanultam. Ez idő tájt kerültem a Kelenföldi Református Egyházközségbe, 
ahol  az  ottani  Kisifi közösséghez  csatlakoztam.  Nem  sokkal  később  –  1993-ban  –  már  aktív 
szolgálatot is elláttam a gyülekezetben, mint a nyári gyermek hittantáborok szakácsa. Ennek révén 
egyre inkább kezdtem bekapcsolódni a gyermekek közötti lelki munkába. Mivel a lelkészi szolgálatra 
még túl fiatalnak tartottam magamat, így először  református vallástanár és történelem szakokat 
végeztem el, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi és Bölcsészettudományi karán, 
valamint  hadtörténetből  szereztem  kiegészítést  a  történelem  szakhoz  (1997-2004).  Mivel  Isten 
megerősített  elhívásomban  (Jeremiás  1,7),  2004-2006 között  elvégeztem  a  lelkész  szakot. 
Tanulmányaim alatt 1998-tól hitoktatóként dolgoztam először Kelenföldön, majd 2004 novemberétől 
a Budafoki Református Egyházközségben, ahol ifjúsági és gyermekmissziós munkát végzetem és 
végzek a lelkészi szolgálatok mellett. Jelenleg három ifjúsági kört is vezetek. Ezek az Ézsaiás, Dávid 
és a Dániel ifi. Ezek közül kiemelném az Ézsaiás Ifit, ahova hetente 25-30 fiatal jár. 2006 óta – mint 
a Dunamelléki Református Egyházkerület főállású vallástanár-lelkésze – a Don Bosco Katolikus 
Általános Iskolában, a Kossuth Lajos és a Herman Ottó Általános Iskolákban, valamint a Budai 
Ciszterci  Szent  Imre  Gimnáziumban tanítok  református  hittant.  Ezekben  az  iskolákban 
megötszöröztem a református hittanosok létszámát.  Ezt  többek között  az tette lehetővé,  hogy jó a 
kapcsolatom a gyermekekkel, szüleikkel és az igazgatókkal. Ezen hitoktatói munkák keretében több 
hittanos programot szerveztem. Például a Hittanos Családos Napot, amelyre mindig tavasszal került 
sor. Közel százan vettek rajta részt az elmúlt évben. De említhetném az őszi református reformációs 
tábort is. A ciszterci diákokkal minden tavasszal Németországba szervezek a Reformáció kapcsán utat 
„Luther nyomában” címmel, a Don Bosco gyermekekkel és szüleikkel,  valamint tanár kollégákkal  
pedig vezetésemmel rendszeresen Erdélybe járunk. Mindezen szolgálatok mellett Budafokon tovább 
folytattam  azt  a  missziós  munkát,  amit  még  Kelenföldön  kezdtem  el,  létrehozva  a  Budafoki 
Református  Gyermek  és  Szegénymissziós  Szolgálatot,  melynek  keretében  nyaranta  4  missziós 
tábort szerveztem és szervezek Tiszakeszibe és Balatonalmádiba, amelynek keretében idén több mint 
120  gyermek  táborozott,  köztük  sok  hátrányos  helyzetű  fiatal.  2009  novemberében  Főtiszteletű 
Szabó István püspök úr Budafokra beosztott lelkészi szolgálatra rendelt ki, amelynek során jó 
néhány esküvőt, keresztelést és temetési szolgálatot láttam el, valamint konfirmációi felkészítést is 
tartottam, valamint családlátogatási szolgálatot és személyes lelkigondozást is végeztem nemcsak a  
hittanosok, ifisek körében, hanem idősebb testvérek kapcsán is.

Mindig  igyekeztem  szolgálataimat  úgy  végezni,  hogy  azok  Isten  dicsőségére,  s  a 
gyülekezetem javára legyenek. 

Essék még szó arról,  hogy a Magyar Csillagászati  Egyesület egyik alapító tagja vagyok.  
Jelenleg három csillagász szakkört szerveztem a Don Boscoban és a ciszterci gimnáziumban, nyaranta 
pedig csillagász tábort is tartok.
     2010 szeptemberében felvettek az ELTE BTK Történelem és társadalomtudományi Kar 
Atelier  doktori  iskolájába,  amelynek  keretében  családtörténettel  és  ezzel  összefüggésben 
urbanizációtörténettel foglalkozom, mindezekben vizsgálva a reformátusság hatását, azaz a vallásos 
motivációt szűkebb pátriám Budafok tekintetében.
Most,  miután  meghívott  és  megválasztott  az  Üröm-  Pilisborosjenői  Egyházközség  közössége 
lelkészének  arra  törekszem,  hogy  minél  hamarabb  és  jobban  megismerjem  a  gyülekezet  teljes 
keresztmetszetét  –  a  fiataloktól  az  idősekig  –,  s  „mindenkinek  mindenné”  legyek,  „hogy 
mindenképpen megmentsek némelyeket” (1Kor 9,22b). 


