„ Atyám, kezedbe teszem lelkemet!”
Ahogyan a Biblia a
könyvek könyve, úgy
Jézus szenvedéstörténete
a történetek története.
Egyszer történt meg a
világ teremtése óta zajló
történelemben, mégsem
csupán egy régi történet
felolvasása, elmesélése.
Megelevenedik. Hiszen a
ma emberének is ugyanazt
jelenti, ugyanarról beszél,
ugyanazt az élő, létező
valóságot üzeni mint bármely kor emberének. Az
Isten szeretetéről beszél.
Így szeret minket, bűnös
embereket az Isten! Így
szeret engem és téged,
hogy ezt a szenvedést és a
kínhalált érted vállalta.
Ez a szeretet teszi jelenné Jézus történetét. Mert
Isten áldja meg húsvéti ünneplésünket!
Adja meg nekünk
kegyelmesen, hogy
átérezzük, milyen
áldozatot hozott
értünk Krisztus a
kereszten, és átéljük,
milyen hatalmas diadalt aratott a halál
felett, hogy nekünk
örök életünk
lehessen!

Isten nem csupán szeretett, hanem most, ma és
tegnap és holnap is, szeret. Szeretete által már
régen odaadta érted, helyetted Jézust.

Ez a történet a történetek története. Az Isten
története. Ő alakítja az
eseményeket, ővele történnek az események, s az
események középpontja, a
kereszt, egyúttal minden
történet, minden esemény
középpontja. A történelem, a világ középpontja
is. Történelemkönyvekben,
történelemórákon alig esik
szó róla. Mert az ember
saját történelmet ír. Abba
nem fér bele az Isten története. Pedig a legfontosabb marad így ki a történelemkönyvekből, és a

Tóth Árpád:

Tetemrehívás

legfontosabbat hagyja ki
az ember a történelemből,
ami nélkül nem érthető a
világ, ami nélkül értelmetlen a világ.
Egyszer úgy kellene
megírni az emberiség történetét, hogy abban helyet
kapjon az Isten története
– hogy érthető legyen a
világ, hogy érthető legyen
az élet! Mert mi értelme
volna a világ teremtésének, keletkezésének, ha az
pusztán az emberi bűnök
burjánzásának, mérhetetlen nagyságának, a gonoszság hatalmának és
erejének adna teret?
(Folytatás a 2. oldalon)

Jönnek a sárga Hold-lakók és
a Mars bölcs óriásai,
Saturnus-népek hat szívükkel
S Vénusz szirom-leányai.

Olykor a bíbor alkonyatban
Elnehezedik a szívem –
Felnézek a nagy, csuda égre,
És látást látok, úgy hiszem.

És olykor egy-egy emberlélek,
A gennyes Földnek hírnöke
Jön, és láttára szerterezzen
A gyászolók kövült köre.

Boldogtalan fantáziámnak
Úgy rémlik, a felhők felett
Azért a csönd: meghalt az Isten,
És ravatalra tétetett.

Ilyenkor egy nagy csöpp isten-vér
Az alvadt sebből fölfakad,
Legördül lassan, s átzuhogja
A végtelen világokat.

Fejénél roppant arany lángok,
Antares s Orion ragyog,
Körüle térdre rogyva sírnak
Az árván maradt angyalok.

Egy nagy csöpp bús, meleg isten-vér –
S a földön bíbor alkonyat
Gyúl tőle a sötét hegyek közt –
S én fölemelem arcomat,

Valaki megölte az Istent,
És fekszik némán és hanyatt
S reszketve a gazdátlan űrnek
Lakói hozzá bolyganak.

És úgy érzem, e fájó arcnak
Nem lehet többé mosolya,
Mert ember vagyok én is, én is,
Az Isten véres gyilkosa…
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„ Atyám, kezedbe teszem lelkemet!”
(Folytatás az 1. oldalról)

De a világ teremtése az
Isten cselekvésének ad
teret. Hogy emberi formába öltözve olyat tegyen,
amire ember nem képes.
Megváltson minket a bűn
rabszolgaságából, megszabadítson a gonosztól.
A világ teremtésének a
kereszt ad értelmet. Ővele,
őáltala és őbenne teremtetett minden. Ahogyan a
kolosséi levél mondja:
benne teremtetett minden
a mennyen és a földön, a
láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár
1. A bűn
Itt azt kell vallanunk,
amit Pál Róm 5,15-ben
mond, hogy a bűn egy
embertől, Ádámtól eredt;
az ő engedetlensége miatt
lett minden ember bűnössé, a halálnak és ördögnek
alávetve. Ezt nevezzük
eredendő bűnnek vagy főbűnnek.
Ennek a bűnnek a gyümölcsei azután azok a rossz
cselekedetek, amelyeket a
Tízparancsolat tilt. ...
Ezért igazi tévelygés és
vakság, amit ez ellen a
tétel ellen a skolasztikus
teológusok tanítottak:
− … hogy az emberi értelem és akarat természettől fogva igaz és jó, ahogyan a filozófusok tanítják.
− Hogy az embernek
megvan a szabad akarata,
hogy a jót cselekedje és
kerülje a rosszat; és megfordítva: el tudja kerülni a
jót, és meg tudja cselekedni a rosszat.
− Hogy az ember a
maga erejéből tudja cselekedni és megtartani Isten
minden parancsolatát.
− Hogy az ember a ma-

uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá
nézve teremtetett. (1,16)
Benne elpusztul a bűn,
benne megtisztul az
ember, benne örök távlatokat kap az élet.
Ez a történet a történetek története, mert valami
olyanra mutat rá, ami az
ember szemében kacat,
fölösleges holmi, megvetendő kötöttség. De ami
valójában egyedül szükséges az ember számára.
Mert ebből élhet a világban, de élhet az örökkéva-

lóságban is. Mert ha ez
megvan, minden más megadatik mellé. Mert ezzel
lép az ember kapcsolatba
Istennel, mert ez fogja őt
egybe az Istennel.
A Krisztus-hit az, mely
olyan, mint a szikla. Erős,
rendíthetetlen, szilárd. Rá
épülhet az értelem, az érzelem, a személyiség. És
mégis több mint ezek
összessége. Titok. Mert
Isten ajándéka. Mert
Krisztus van jelen benne.
Mert Krisztusból táplálkozik, mert ő ragadja meg
őt, az Isten Fiát, a

ga erejéből
tudja Istent
mindenek
felett szeretni és felebarátját is mint önmagát.
− Hogy Isten minden
bizonnyal megkegyelmez
az embernek, ha az megcselekszi mindazt, ami tőle
telik.
− Hogy ha az ember a
szentséggel akar élni, nem
szükséges hozzá az a jó
szándék, hogy jót cselekedjék, hanem elég, ha
nincsen meg benne az a
rossz szándék, hogy bűnt
kövessen el. …

megmutatja
az embernek,
hogy milyen
borzalmasan
mélyre sülylyedt és milyen mérhetetlenül romlott a természete. A
törvénynek kell őt kioktatni arról, hogy nincs Istene,
hogy nem törődik Istennel
vagy más isteneket imád.
Ezt előzőleg, a törvény
nélkül el nem hitte volna!
A törvény azonban megrettenti, megalázza, elcsüggeszti és kétségbe ejti.
Szeretné, ha segítenének
rajta, és nem tudja, hogy
hova és mihez kapjon.
Isten ellensége kezd lenni
és zúgolódik ellene. Erre
céloz Rm 5,14: „A törvény
haragot nemz”, és Rm
5,20: „A bűn megnövekszik a törvénytől.”

Tanuljunk
Luthertől!

2. A törvény
Itt azt tartjuk, hogy a törvényt elsősorban azért adta
nekünk Isten, hogy gátat
vessen a bűnnek, részint a
büntetésre
vonatkozó
fenyegetéssel és rémítéssel, részint a kegyelemre és
jótéteményre vonatkozó
ígéretével és annak felkínálásával. … A törvény
legfontosabb szolgálata és
ereje az, hogy leleplezi az
eredendő bűnt minden
gyümölcsével együtt és

3. Az evangélium
Most újból visszatérünk
az evangéliumra, amely
nem egyféleképpen ad
nekünk tanácsot és segítséget a bűn ellen. Isten
kegyelme gazdagon árad:
először a hirdetett igében,
amelyben a bűnök bocsá-

Megváltót, a kereszten
életét áldozó urat.
Íme, a történetek története. Látjátok testvérek,
mit tett az Isten?
Szeretete által belépett
a történelembe, és a megváltás keresztjét hit által
a szívünkbe helyezte.
Áldjuk őt ezért e mai
napon! Csodáljuk hatalmas szeretetét! Boruljunk
le megváltó keresztje előtt
és higgyük rendületlen
megváltásunk szent titkát, a keresztet, egyedüli
reménységünket! Ámen.
(Elhangzott 2010 nagypéntekjén a passióolvasás után)

Isó Dorottya
nata hirdettetik az egész
világnak. Ez az evangélium
igazi
szolgálata.
Második a keresztség, harmadik az oltáriszentség,
negyedik a kulcsok hatalma és a testvéri beszélgetés
és a testvéri vigasztalás.
4. Az egyház
Nem ismerjük el, hogy
ők az egyház. Ez nem igaz!
Hallani sem akarunk arról,
amit az egyház nevében
parancsolnak vagy tiltanak. Mert – Istennek hála –
a hétéves gyermek is tudja,
hogy mi az egyház: a szent
hívők és „azok a báránykák,
akik
hallgatják
Pásztoruk hangját” (Jn
10,3). A gyermekek ugyanis
így
imádkoznak:
„Hiszek a szent keresztyén
egyházban.” És nem a
karingek, tonzúrák, hosszú
köntösök és egyéb szertartások teszik szentté az egyházat, amiket a Szentírással ellentétben kiagyaltak,
hanem Isten igéje és az
igaz hit.
(részletek Luther Márton: Schmalkaldeni cikkek
című írásából)

2011. Húsvét

Az év első napjának igéje: „Amit
pedig szóltok, vagy cselekesztek, mind
az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát
adva az Atya Istennek őáltala,” (Kol
3,17) megadja az egész év tevékenységi irányát. Minden szolgálatot, minden
tevékenységet a gyülekezetben Jézus
nevében végezzünk, mert az akkor jó,
akkor helyes, célirányos, és akkor
hatékony! Akkor jó a cselekvés iránya,
ha nem a magunk érdeke, nem a
magunk haszna, és dicsősége határozza meg azt, hanem ha egyedül Krisztus
ügye a fontos. Ezt az ügyet igyekeztem
képességeim szerint a múlt évben is
szolgálni.
Igazi közösség akkor jön létre közöttünk és akkor erősödik bennünk, ha a
gyülekezet tagjai és benne a szolgálattevők Krisztus ügyének szolgálatában,
annak előbbre jutásában fáradoznak,
mert erre kaptak, erre kaptunk elhívást
és megbízást Urunktól! A szónak, a
tettnek Krisztust kell hirdetnie, ha nem
ezt teszi, tévúton jár, és bomlaszt; ha
ebben az ügyben fárad, akkor épít,
gyógyít és erősít. Hiszem, hogy gyülekezetünknek Krisztus hirdetése és
követése útján kell járnia, minden szolgálattevőnek róla, az őt elhívó Úrról
kell tanúságot tennie, az életének és
szolgálatának Krisztusra kell mutatnia!
Ha ezt tesszük, akkor lesz és megmarad a gyülekezet, ha nem ezt tesszük,
akkor nem! A gyülekezet létének és
életének a tétje, kérdése ez.
Krisztus szolgálatában, a gyülekezet
létének érdekében végzett szolgálatokról és feladatokról számolok be a
teljesség igénye nélkül, melyeket az

3

Lelkészi jelentés
a 2010. évről
elmúlt évben végeztem lelkésztársammal együtt, és vezető társaim segítségével.
1. A gyülekezetben és a gyülekezet
képviseletében végzett istentiszteleti és egyéb szolgálatok:
− veszprémi, balatonalmádi és balatonfűzfői istentiszteleteken liturgusi és igeszolgálat
− ökumenikus istentiszteletek
Veszprémben és Balatonalmádiban
− helyettesítés Várpalotán
− családi istentiszteletek
Veszprémben ősztől
− betegúrvacsorák
− keresztelések, esküvők, temetések
− lelki szoba avatása az egyetemen
− egyetemi istentisztelet és rendszeres áhítatok
− kéthetente áhítat az Életöröm
Idősek Otthonában
− ravatalozó avatása Balatonfűzfőn
− hamvszóró parcella megáldása
Veszprémben
− doni hősökről megemlékezés a
Székesegyházban
− úrvacsorai istentisztelet lelkészgyűlésen
− evangelizáció Kapolcson
2. A gyülekezetben végzett más szolgálatok, közegyházi feladatok:
− hittanórák a Szilágyi iskolában és
a gyülekezeti teremben

Lelkészi jelentés a 2010. évről
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben és
higgyetek énbennem. (Jn 14,1) Így hangzott az elmúlt év igéje.
Jézus Krisztus biztatja ezekkel a szavakkal tanítványait, akikben kétségek, félelmek, aggodalmak támadnak. Félelemre,
aggodalomra nekünk is sok ok adatott az elmúlt évben. Mindig
újra megkérdezzük, mi lesz a jövőben gyülekezetünkkel, a
gyülekezetekkel, egyházunkkal. S ha arra tekintünk, hogy a
keresztelések száma csökken, a megkeresztelt gyermekek egy
része már nem gyülekezetünk területén nő fel; ha arra gondolunk, hogy a megesketett párok között is csak néhány él
Veszprémben, Almádiban vagy a gyülekezet valamely településén; ha arra gondolunk, hogy az elmúlt évben, de a korábbi
években is megkonfirmált fiatalok "kiröpültek" a gyülekezetből, hogy minden próbálkozásunk arra, hogy beépítsük őket a
gyülekezetbe, kudarcot vallott, akkor csak nyugtalankodásra
van okunk.

− konfirmációi és előkészítő órák
− bibliaórák tavasszal
− lelkipásztori beszélgetések, látogatások
− házasságra és felnőttkeresztelésre
felkészítések
− közgyűlés, presbiteri ülések, vezetőségi megbeszélések
− lelkészgyűlések szervezése, vezetése az egyházmegyében
− zsinati, országos gazdasági bizottsági feladatok
− segítés a német testvérgyülekezeti
csoport vendéglátásában
− óvodabútorokért Bereczky
Gyulával Németországba
− interjú a Magyar Rádió részére a
Vasárnapi újságba
− részvétel lelkészevangelizáción,
lelkészakadémián
3. Egyéb tevékenység:
− hittankönyvsorozat kiadása, forgalmazása az ország területén
− Jánossy Lajos: Az evangélikus
liturgia megújhodása történeti és
elvi alapon c. könyve új kiadásának szerkesztése, megjelentetése,
forgalmazása
Köszönöm Istennek az erőt, a hitet, a
tehetséget, a gyülekezetben szolgálóknak a segítséget: az oltár díszítését, a
hivatal vezetését, a pénztár kezelését,
temetéseknél az éneklés szolgálatát, az
udvar és a virágok gondozását, munkaági vezetők szolgálatát.
Isten áldását kérem minden testvéremre, az egész gyülekezetre, hogy az ő
dicsőségére és az ő szolgálatában
éljünk.
Isó Zoltán

De a tanítvány Jézustól biztatást kap: ne nyugtalankodjék a
ti szívetek. Figyeljünk rá testvérek: a biztatást, a tanítvány
kapja. Vagyis az, aki hisz Istenben, rábízza magát Jézus
Krisztusra. Vagyis az, aki az Igéből él és az Igével él. Vagyis
hallgatja és tanulja az igét és magához veszi azt az ostyában és
a borban minden alkalommal.
Ezért a jövő csak Krisztusra épülhet. Ezért a jövő elválaszthatatlan attól, hogy milyen szorgalmasan hallgatjuk és tanuljuk
az Igét és milyen gyakran fogadjuk el Urunk meghívását úrvacsorai asztalához. S ha arra gondolunk most, hogy az elmúlt
évben kialakult az a rend gyülekezetünkben, hogy minden
istentisztelet úrvacsorai; ha arra gondolunk, hogy nagyon
sokan veszünk úrvacsorát egy-egy alkalommal, és sokan minden alkalommal; ha arra gondolunk, hogy óvoda indítását tervezzük és már hosszú idő óta készítjük elő gondosan: akkor
Jézus Urunk vigasztaló szavai máris valósággá, életté válnak
gyülekezetünkben. Ezeknek a gondolatoknak jegyében adok
most számot az elmúlt évben elvégzett lelkészi feladataimról.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Lelkészi jelentés a 2010. évről
(Folytatás a 3. oldalról)

gyülekezeti szolgálatok:
• istentiszteletek igehirdetési és liturgusi szolgálatai (húsvét
hajnali istentisztelet, reformáció ünnepére műsor összeállítása)
• keresztelések, esketések, (jegyesoktatás), temetések
• lelkigondozás (látogatások, lelkipásztori beszélgetések,
betegúrvacsora)
• gyermekmunka: hittanórák, tavasszal a konfirmadus csoport vezetése, konfirmáció, ősszel az előkészítő csoport
szervezése, tanítása; Szilágyi-misék és lelki napok; gyermek-istentiszteletek előkészítése, a munkacsoport szervezése, irányítása; tanévnyitó, tanévzáró istentiszteletek,
gyermekek karácsonya
• óvoda ügyeinek intézése (ovis napközi, pedagógiai program, sajtótájékoztató stb.)
• az őszi bibliaórák vezetése (Márk evangéliuma tanulmányozása)
• gyülekezeti újság összeállítása
• a nőegylet munkájának segítése (előadások, női imanap)
• a finn−magyar éneklés szervezése, bonyolítása
• az alsóörsi nyugdíjasklub karácsonyi alkalmán "karácsonyi
meditáció"
• áhítatok az Életöröm nyugdíjas otthonban
• házasok napja szervezése (Szabó György és Bea − dec. 4.)
• ökumenikus imahét alkalmai Veszprémben és Almádiban
• a hévizgyörki gyülekezet fogadása
• a toronyünnep szervezése (interjú Menyes Gyulának a rádiós műsorba)
• egyházkerületi napon, missziói napon
• a hammelburgi testvérgyülekezet látogatásának szervezése,
bonyolítása (10 éves a kapcsolat)
• gyülekezeti nap szervezése
gyülekezeten kívüli lelkészi szolgálatok:
• helyettesítés Öskün, Várpalotán és Balatonfüreden
• LMK-k: egy esti áhítat, egy úrvacsorai istentisztelet
• lelkészakadémián (kötelező "továbbképzés")
• a kapolcsi Művészetek völgyében két istentisztelet (Zolival
közösen)
• áhítat a rádiós műsorba
• cikkírás az Evangélikus élet igehirdetői rovatába
• előadás az egyházkerületi napon: Nevelés Luther teológiája
nyomán címmel
• az egyházkerületi pályázatok értékelése
• lelkészevangelizáción Gyenesdiáson
• előadás az országos evangelizáción Budapest-Deák téren
(Luther a szabadságról)
• interjú Toldi Évának (Mária szerepe az evangélikus egyházban)
• részvétel gyülekezeti kiránduláson
• a hittankönyvsorozat bővítése az egyháztörténettel (szerkesztés, lektorálás stb.)
közegyházi feladatok:
• Luther-olvasókör
• Luther-konferencia
• Ordass Alapítvány, Keresztyén Igazság (cikkírás)
• szerkesztői feladatok a Dunántúli Harangszó Hogyan érthetném rovatában

• a kőszegi egyházkerületi lelkészkonferencia szervezése,
vezetése
• zsinat (jegyzői feladatok)
• a révfülöpi oktatási központ és a várpalotai óvoda igazgatótanácsának vezetése (Várpalotán: 2 alkalommal istentisztelet)
• két hatodéves teológus vizsgáztatása hittanból
nem lelkészi munkáim:
• diplomát szereztem pedagógiatanár mesterszakon a Pannon
Egyetemen
• Etika-konferencián részvétel
• pedagógiai tanulmányt írtam egy pályázati teamben
(Keresztyén hit és az etika címmel)
Köszönöm minden testvéremnek, aki szolgálataim elvégzésében segítségemre volt, hogy segített. Köszönöm gyülekezetünk
minden aktív tagjának, hogy szolgálatot vállalt gyülekezetéért,
áldozatot hozott munkával, idejét és erejét nem kímélve.
Köszönöm mindenkinek, aki adományaival hordozta gyülekezetünk és az evangélium ügyét. Köszönök minden imádságot.
És kérem, hogy mindezeket vállaljuk ebben az évben is és
mindig amíg csak tehetjük.
A hiányosságokért az egyház Urának és testvéreimnek
bocsánatát kérem, és őt kérem arra is, hogy minden szolgálatot használjon fel az evangélium ügye érdekében, a tanítványok, vagyis mi, hitben és keresztyén életben való megerősödésére, a lelki megelevenedésre, hogy legyen jövőnk, hogy legyen
jövője gyülekezetünknek.
Erős vár a mi Istenünk!
Isó Dorottya

A 2010. év statisztikai
adatai
veszprémi istentiszteletek:
65
balatonalmádi istentiszteletek:
55
balatonfűzfői istentiszteletek:
14
veszprémi úrvacsorák:
56
balatonalmádi
úrvacsorák:
25
balatonfűzfői
úrvacsorák:
14
gyermek-istentiszteletek:
39
Szilágyi-misék:
8
Szilágyi lelki napok: 2
áhítat az Életöröm
Idősek Otthonában: 37
bibliaórák:
6+7

gyülekezeti nap:
1
konfirmációi
előkészítők:
18+7
konfirmációi órák: 18+7
látogatások és
lelkipásztori
beszélgetések:
142
betegúrvacsora:
4
keresztelés:
13 gyermek + 2 felnőtt
konfirmáció: 5 fiatal
esketés:
9 pár
temetés:
24 fő
felnőttkeresztelésre
felkészítés:
22
jegyesoktatás:
21
presbiteri ülés:
3
közgyűlés:
1
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Lábam előtt mécses a te igéd
10 évvel ezelőtt egy
februári délután alakult
gyülekezetünk nőegylete. Most, amikor 10 éves
évfordulóját ünnepli, a
nőegylet vezetőjét, Bereczky Gyuláné Pannit
kérdeztük tapasztalatairól, terveiről és életéről.
– Mióta vezeted gyülekezetünk nőegyletét?
Milyen elképzelésekkel,
tervekkel indultál ennek
a szolgálatnak?
– 2008 szeptemberétől
végzem a nőegyleti
munkát. Jól bevezetett és
„összeszokott” csapatba
kerültem. Sok segítséget
kaptam Isó Dóra lelkészasszonyunktól, és dr.
Buriánné Pintér Rozália
korábbi nőegyleti vezetőtől is. Az asszonytestvérek kedvesen és
érdeklődve fogadtak, én
pedig igyekeztem a kialakult hagyományokat
tovább vinni, de a programokba az én elképzeléseimet is beépíteni.
– Mesélj a nőegylet
életéről! Van-e jövője a
nőegyletnek?
– Ahogy a gyülekezetekre is jellemző az
elöregedés tendenciája,
ez sajnos kihat a kisebb
közösségek életére is.
Jogos igényként lép fel
mind a gyülekezet, mind
a női tagok részéről egy
nőegyleti szerveződés,
de a mindennapokban a
sok technikai akadály
miatt nagyon nehezen
létrehívható és fenntartható. A kb. 10 fős állandó tagok szívesen jön-

nek, lelkesek, érdeklődőek, és tevékenyek.
Kívánatos lenne, ha
bővülne létszámunk, és a
fiatalabb korosztály is
látogatná, bekapcsolódna alkalmainkba. Véleményem szerint a Nőegylet tartalmi és formai
megújulás előtt áll.
Hiszen az óvoda belépése a gyülekezet életébe
már magában hordoz
egyfajta bővülést. Az
óvoda és a gyülekezet
közös programjainak
lebonyolítása és megszervezése is talán közelebb hozza az anyukákat és az asszonytestvéreket. Nevelésben, mesében, játékban profi
szakemberek meghívása
is színesítheti a Nőegylet
alkalmait.
– Mesélj önmagadról!
Mi a hivatásod? Hogyan tudod összehangolni a hivatást, a családot és a gyülekezeti szolgálatot?
– Az életutamat, pályámat mindig a segíteni
akarás szándéka vezette.
A hivatásom is mai szóval élve segítő szakma.

18 éves korom óta beteg,
sérült
gyermekekkel
foglalkozom. Először
mint gyermekápolónő
dolgoztam, majd a tanárképző elvégzése után
értelmileg sérült gyermekek oktatásával-nevelésével foglalkozom. Fő
célomnak az életminőségük javítását tűztem ki,
mert hiszem és vallom,
hogy minden gyermeknek joga van a testi-lelki
jóléthez, a jó közérzethez, mert a fejlődésüknek csak ez lehet a kiindulópontja és alapja.
A férjem révén olyan
evangélikus családba
kerültem, ahol mindennapi életük alapját határozta meg a hit, és az
istentiszteleteken való
részvétel. Én magam
sokat tanultam, és tapasztaltam ebben a családban.
A férjemmel kölcsönösen támogatjuk egymást
a gyülekezeti szolgálatban. Én neki próbálok
egy nyugodt, kiegyensúlyozott, biztos hátteret
teremteni, ő pedig ha
kell, nekem segít és mellettem áll. Két felnőtt

gyermekünk van. Judit
28 éves tanító-hitoktató,
most végzi a gyógypedagógiai tanárképző főiskolát, Zoltán 23 éves
közlekedésmérnök-hallgató Győrben. Szüleim
vallásos családból származnak. Én magam és a
családom is nagyon sok
segítséget kaptunk tőlük,
tanulmányainkban és a
családi életünkben.
– Mivel foglalkozol
szívesen szabadidődben?
– Kevés szabadidőmet
igyekszem hasznosan
eltölteni. A házimunka
nekem nem teher, szeretem a rendet magam
körül, sütök-főzök, kertészkedek. Engem ezek a
feladatok kikapcsolnak.
Nagyon szeretek olvasni, ma már főleg történelmi témájú vagy az
életrajzos
regényes
műveket
részesítem
előnyben, de a szakmai
irodalmat is lelkesen
forgatom.
Családunk
szeret kirándulni, nagy
kedvencünk a Balaton.
– Mi vezérel az életúton, van-e olyan gondolat, bibliai ige, ami különösen is fontos számodra, igaz az életedre?
– „Lábam előtt mécses
a te igéd, ösvényem világossága…”
Zsoltárok könyvének
ez az igeszakasza mint
útmutató vezérel engem
a mindennapokban, mert
nem csak én segítek, hanem a Jó Isten számomra ezzel bizonyítja jelenlétét, segítségét, útmutatását az életemben.
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Kedves Testvérek!
Az elmúlt 2010-es év, úgy
gondolom, hogy sokunk számára nem volt könnyű év, hiszen
sok változás, recesszió, infláció
nehezítette az életet.
A gyülekezet számára sem tekinthető
egy megszokott, normál mederben folyó,
zökkenőmentes, nyugodt, gondtalan,
tehermentesen lezárt évnek. Azonban
panaszra nincs okunk, hiszen a Gondviselő vigyáz reánk és figyel bennünket.
A 2009-es beszámolómban két fontos
dolgot említettem:
1. Az óvoda ügye
2. A gyülekezet kilépett a templom
falai közül
Ezek az események a 2010-es esztendőben előrehaladtak, és pozitív póluson
haladnak is tovább. Ezen két ügyért
sokat dolgoztunk, hogy idáig eljussunk,
és ma már kijelenthetem, hogy az óvoda
ügye is célegyenesbe került. Ha a Jóisten
is megsegít bennünket, akkor ezen év, a
2011-es év szeptemberében, megindulhat az apróságok nevelése az evangélikus lelkiségben működő veszprémi
intézményünkben. Az az eredmény,
hogy idáig jutottunk, sok munkával,
energiával, és tárgyalások sorozatával is
járt a várossal és az országos irodával.
Ezért itt és most egyben köszönetet is
szeretnék mondani lelkészeink áldozatos
munkájáért és ezen nemes cél érdekében

2010. évi felügyelői
jelentés
kifejtett tevékenységükért. A gyülekezet
nevében köszönöm!
Természetesen nagyon sok más egyéb
tennivaló is volt az előzőekben említettek mellett. Ezekkel párhuzamosan folyt
a munka más területeken is. Így például
a bajor testvérgyülekezet fogadásának
tennivalói vagy a családi nap szervezése,
de említhetném a gyülekezeti kirándulás
szervezését is vagy a hévízgyörki gyülekezet fogadását. Nürnbergből hoztunk az
óvodánk javára felajánlott berendezéseket Isó Zoltán lelkészünkkel! Ez a gyülekezetnek csak üzemanyagköltséget jelentett, fuvardíjat NEM!
A teljesség felsorolását, engedjék meg,
hogy most mellőzzem, csak néhány fontos és nem elhanyagolható dolgot említek:
-országos konferenciákon való részvétel; presbiteri ülések; megyei és kerületi
közgyűlések; gyülekezeti elnökségi konferenciák; országos felügyelői konferencia; vezetőségi megbeszélések; bizonylatok ellenőrzése; gazdasági és pénzügyeink ellenőrzése; alapítványunk
pénzügyeinek ellenőrzése; gyülekezetünk tulajdonában lévő lakás ügyeinek
intézése; testvéri kapcsolatok ápolása

Kedves Testvéreim!
Alapítványunk számlájára a 2010-es esztendőben 131 evangélikus testvér fizetett be, 99 fő veszprémi, 8 fő balatonalmádi,
a többi 26 fő vidéki befizető. A befizetések a 200 Ft-tól a
100.000 Ft-ig erős szóródást képeznek. Beszédes számok!
A 2010-es kimutatás szerint alapítványunk pénzforgalma
2.946.572 Ft volt. Ebből 1.550.000 Ft-ot utaltunk át hitéleti
tevékenység elősegítésére. (Ez 150.000 Ft-tal több mint az
elmúlt esztendőben volt.) 200.000 Ft-ot fizettünk ki könyvelési feladatok ellátására, közel 84.000 Ft-ot a gyülekezeti újságunk húsvéti és ádventi számának megjelentetésére, több, mint
45.000 Ft pedig banki költségek, ügyviteli és postaköltségek
kiadásaira került kifizetésre.
2011. januári kezdéskor egyszámlán van 983.370 Ft, mely a
november végi és decemberi befizetésekből származik, és
házipénztárunkban van 51.142 Ft. A számlán lévő befizetések
jelentős részének átutalására a közeli napokban kerül sor.
A személyi jövedelemadó 1%-ából az APEH alapítványunknak átutalt összege 468.199 Ft volt, amely 121.559 Ft-tal kevesebb az előző évinél. Ezért is hálás köszönetet mondok minden
testvérnek, gyülekezeti tagnak, családtagoknak, mindazoknak,
akik felajánlották adójuk 1%-át. Alapítványunk vezetése
nevében kérjük testvéreinket, hogy a megváltozott adótörvények ellenére továbbra is szorgalmazzák családi és baráti körben egyaránt, hogy az 1-1%-ot ajánlják fel gyülekezetünk, alapítványunk javára.
A kialakult gazdasági válság érintette gyülekezetünk

külföldi testvéreinkkel; az óvoda
kivitelezési
munkálatainak
ellenőrzése és felügyelete; balatonalmádi leánygyülekezetünk
látogatása és pénzügyeinek
ellenőrzése…
Ezeket az eseményeket emelem ki a
sok egyéb teendőim közül, de természetesen lelkészeink mindennapi munkájának, − főleg a világi teendőkben való −
segítése és támogatása is a feladataim
közé tartozik.
A gyülekezet pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott, és stabilnak mondható
egy ilyen nehéz gazdasági környezetben
is! Gazdálkodásunk a meglévő javainkkal szintén jó és gazdaságos, holott az
egyéni befizetések sajnos egyre csökkennek, és ez elgondolkodtató a számomra is!
Bevételeink és kiadásaink lehetőség
szerint tervezettek és egyensúlyban tartottak!
A Jóisten segítségét kérem munkám
további végzéséhez a 2011-es esztendőre, hogy tudásom legjavát adva tudjam
szolgálni a veszprémi gyülekezetet, és
kérem a Mindenható gondviselését a
gyülekezetre és lelkészeink további
munkájának az útmutatására!
Tisztelettel! Erős vár a mi Istenünk!
Bereczky Gyula
felügyelő

bevételeit is, ezért arra kérem presbiter testvéreimet, hogy
az előttünk álló feladatok és tervek megvalósulására tekintettel, segítsenek híveink adakozó kedvének megőrzésében,
fenntartásában. Erre feltétlen szükség van. (Mindenki előtt
ismert tény evangélikus óvodánk szeptemberi nyitása, a templomtorony és környékének felújítása.) Ebben változatlanul
számítunk a presbiter testvérek aktív támogatására, példamutató segítségükre.
Az elmúlt évben újdonság volt az adományok gyűjtésére −
perselyek helyett – a kihelyezett kosaras megoldás, mely
néhány testvérünkből, de még presbiter testvérekből is, ellenérzést váltott ki. Egyértelműen megállapítható, hogy az adományok összege vasárnapról vasárnapra növekedett, és minden
alkalommal meghaladja a korábbi adományok összegét.
Természetesen ez nem növeli alapítványunk bevételeit, de gyülekezetünk bevételeire jó hatással van. Gondolom, több testvér
is járt már más felekezetek istentiszteleteire, misékre.
Mindenhol tapasztalhatta, hogy egyik helyen sem tudnak eltekinteni az adományok gyűjtésétől. Vannak olyan evangélikus
templomok is, ahol kézből kézbe adják a kosarat, (mint pl.
Kőszeg) így oldják meg a gyűjtést. Higgyék el a testvérek,
hogy ez nem koldulás, de ahhoz, hogy a hitéletet, oktatást,
nevelést a megfelelő szinten tudja gyülekezetünk a városban és
környékén lévő evangélikusok körében szolgálni, ahhoz jogosan várható el, hogy mind a gyülekezet-fenntartási járulék
befizetésre kerüljön, illetve a perselypénzből befolyt összeg is
növekedjen.
Szente József
az alapítvány elnöke
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Hírek az Örömhír Óvodáról
Hatalmas összefogással és
lelkesedéssel zajlik a munka
óvodánk szeptemberi indulásának
megvalósulásáért.
Március 30-án leendő óvónőink ovicsalogató foglalkozást
tartottak az óvoda egyik szobájában, amely erre az alkalomra kifestve, feldíszítve
fogadta a gyermekeket.
A város által meghirdetett
beiratkozási időpontban, április 5−6-án, 20 gyermek szülei
választották óvodánkat gyermekük számára. Ez azt jelen-

ti, hogy szeptembertől egy
csoporttal indulhat óvodánk.
A csoport létszáma még néhány fővel emelkedhet, 6-8 jelentkezőt még tudunk fogadni.
Az átalakítás munkálatai is
szépen haladnak. Aki az épület felé jár, már láthatja a táblát, mely hirdeti, hogy itt
óvoda van. A konyha, a csoportszobák és a mosdók kialakítása rendben zajlik. Gyülekezetünk férfitagjai kiirtották a bokrokat. Most ezek
elszállítására várunk, hogy az

Beszámolómat egy őszinte vallomással kezdem: az elmúlt esztendőben a
korábbiakhoz képest kevesebbet vállaltam, kevesebbet tudtam vállalni.
Munkahelyemen új feladatot, megbízást
kaptam, ami nagyobb kihívás, nagyobb
felelősség és sokkal több elfoglaltság,
állandó készenlét. Éppen ezért ritkábban
tudtam jelen lenni a gyülekezetben, a
megszokottól eltérően kevesebbszer
megjelenni egyházi rendezvényeken. De
ha a pozitív oldalról szemlélem a változást, akkor talán az is igaz, hogy meglévő kapcsolatrendszeremet a gyülekezet
javára is fordíthatom − mindent megteszek érte, hogy gyülekezetünk jó hírét,
kezdeményezéseit, törekvéseit "kifelé",
másoknak, kívülállóknak is kommunikáljam. És nemcsak az országos, megyei
és a városi sajtóban való megjelenésre
gondolok, de politikusokkal, hivatalnokokkal, szervezetekkel való együttműködésre, kapcsolattartásra is. Elmúlt évi
tevékenységem leginkább ezzel függött
össze: megbeszélésekkel, tárgyalásokkal, intézkedésekkel. A tervezett óvodával kapcsolatban több megbeszélésen
voltam jelen, találkoztam illetékesekkel,

udvar rendezése is elkezdődhessen.
Leendő intézményvezetőnk
kinevezése várhatóan április
végén történik meg egyházunk országos presbitériuma
döntésével.
Az épület munkálatainak
befejezésével számíthatunk a
működési engedély kibocsátására.
Továbbra is számítunk gyülekezetünk tagjainak imádságos, adományos és aktív
együttműködésére. Kérjük
Urunkat, áldja meg kezdeményezésünket, építse gyülekezeti és óvodai közösségünket,

Másodfelügyelői
beszámoló
2010.
sajtótájékoztatót szerveztem, hogy az
óvoda ügyét hírül adhassuk, hogy azt
minél többen magukénak érezhessék.
Most imádságra van szükség, hogy Isten
áldásával megvalósulhasson az intézmény, sok-sok kétkezi munkára, valamennyiünk önfeláldozó, áldozatos adakozására.
Ahogy a korábbi években, úgy tavaly
is részt vettem a felügyelői konferencián
Révfülöpön, ahol a szociológiai felmérés
kapcsán egyházunk helyzetéről, jövőjéről, a közelgő püspökválasztásról beszélgettünk. Áldásos, gazdagító alkalmak
ezek a konferenciák. Szintén a révfülöpi
központ adott otthont a presbiterképzésnek, melynek első része volt tavaly októberben. Magas színvonalú, hasznos, sok
ismeretet, sok találkozást, sok új embert
adó program, aminek végén, az áprilisi
második részben vizsgát is teszünk.

ébresszen kedvet arra, hogy
anyagi áldozatot is tudjunk
hozni ügyéért és adjon leleményességet abban, hogy kiki megtalálja azt a tevékeny
szolgálatot, amelyet ő tud
elvégezni óvodánk indulásáért és növekedéséért!
(A pénzadományt kérjük a
Veszprémi Evangélikus Alapítvány számlaszámára küldeni 'óvoda' megjelöléssel.
Számlaszám: 11748007 20089515. Ha adója 1%-át is
alapítványunk javára ajánlja,
ezzel szintén támogatni tudja
gyülekezetünk nevelési és hitéleti törekvéseit.)

Lelkesen és hosszan tudnék beszélni a
képzésről, itt most csak annyit teszek,
hogy ajánlom valamennyi presbiter testvérem figyelmébe: ne hagyja ki, jelentkezzen a legközelebbire (várhatóan lesznek újabb képzések), érdemes!
A másodfelügyelői szolgálatból kiemelve a vasárnapi hirdetéseket, elmondom, hogy nagy örömmel, kedvvel végzem ezt a szolgálatot és örömmel, szívesen veszek részt az igeolvasásban is.
Végül szeretnék bocsánatot kérni mindenkitől, akit akarva vagy akaratlanul
megbántottam, megsértettem, és mindazért, ha munkámat, szolgálatomat elhanyagoltam, nem megfelelően végeztem.
A jövőben igyekszem hitemhez, tudásomhoz, lehetőségeimhez képest minél
többet jelen lenni, a gyülekezetért, annak
gazdagodásáért, épüléséért tenni. "Ti
magatok is mint élő kövek épüljetek fel
lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki
áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által" 1Pt
2,5
Erős vár a mi Istenünk!
Balla Emőke

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
VESZPRÉM
Április 17. Virágvasárnap
10.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Fil 2,1–4
10.00 óra: Gyermek-istentisztelet
Április 21. Nagycsütörtök
17.00 óra: Gyónó istentisztelet úrvacsorával
Ige: Jel 19,6–9
Április 22. Nagypéntek
10.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Zsid 9,24–28
17.00 óra: Passióolvasás
Április 24. Húsvét ünnepe
5.00 óra: Hajnali istentisztelet úrvacsorával és szeretetvendégséggel
10.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Zsolt 118,13–24
10.00 óra: Gyermek-istentisztelet
Április 25. Húsvét második ünnepe
10.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Zsolt 116,8–10

JELENTÉS
a veszprémi és a balatonalmádi
evangélikus gyülekezet
2010.évi gazdálkodásáról

BALATONALMÁDI
Április 17. Virágvasárnap 16.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia)
Április 22. Nagypéntek 16.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Április 24. Húsvét ünnepe 16.00 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
BALATONFŰZFŐ
Április 24. Húsvét ünnepe 14.30 óra: Istentisztelet (igeliturgia+úrvacsora)
Bibliaórák alkalmai:
Április 14. csütörtök 17 óra: Végső időkről (Mk 13)
Május 5. csütörtök 17 óra: Az utolsó napok (Mk 14)
Május 26. csütörtök 17 óra: A vég (Mk 15−16)
Június 9. csütörtök 17 óra: Befejezés (Mk 16)
Nőegylet alkalmai:
Május 4. szerda 17 óra: Szalontai Árpád: A téglák mesélnek
Június 1. szerda 17 óra: Óvodánk javára
Férfikör alkalmai:
Május 12. csütörtök 17 óra: Fülöp diakónus (ApCsel
8,4−13.26−40)
Június 16. csütörtök 17 óra: Lídia (ApCsel 16,13−15)
Előjegyezhető események:
Konfirmáció: május 14−15.
Hat fiatal készül a szombati vizsgára, melyen számot ad egyházunk tanításának ismeretéről, és várja az istentiszteleten Urunk megerősítő áldását.
Hammelburg: május 19−23
A nyugdíjba készülő Robert Rüster lelkész utolsó
szervezésében a testvéri kapcsolatokat évek óta ápoló bajor
és német testvérek találkozója abban a reményben, hogy lesz
folytatás az új lelkésszel és új testvérekkel.
Kórustalálkozó: május 22.
Gospel-kórusunk az egyházkerület találkozóján vesz
részt Sopronban.
Tanévzáró istentisztelet: június 5.
Te Deumra hívjuk a tanévet záró gyermekeinket és
szüleiket.
Családi nap: június 18.
Hagyományos gyülekezeti napunk a Balaton partján.
Ez évben a nap témája a család.

A veszprémi gyülekezet
bevétele 2010. évben 1 millió
forinttal meghaladta az előző
évit, annak ellenére, hogy a
gyülekezeti tagoktól származó bevétel 10 százalékkal
csökkent. Kaptunk 664.500
forint külső támogatást
Varnus Xavér orgonaművésztől a jövőbeni óvoda
támogatására, és kamatból is
több bevétel származott. A
kiadások összességében 820
ezer forinttal növekedtek az
előző évihez képest, de a költségvetésben előirányzottat
csak 200 ezerrel lépte túl. A
szokásostól eltérő nagyobb
összegű kiadás nem volt. A
záró pénzkészlet 12.226 ezer

forint, amelyből 5800 ezer lekötött betétben van dec. 31-én.
A balatonalmádi gyülekezet
2010. évben eredményesen
gazdálkodott, év végi pénzkészlete 1.550 ezer forint
(ebből lekötött 1.495 e),
amely 280 ezer forinttal több
az előző évinél. Bevételei
nagymértékben növekedtek,
ugyanakkor a kiadásai pedig
csökkentek. Rendkívüli bevétele és kiadása nem volt.
Mindkét gyülekezet gazdálkodását rendben találtam, a
bizonylatolás az előírásoknak
megfelelően történt.
Horváth Ferencné
számvevőszéki elnök
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