Húsvét közelgő ünnepén a keresztyén
közösségekben újra felhangzik az ősi
köszöntés: Krisztus feltámadt! –
Valóban feltámadt! Így üdvözölték egymást az első századok keresztyénei húsvét szent reggelén. Megvallhatjuk, hogy
sokunk szívében igaz meggyőződés ez ma
is. Tudjuk azonban, hogy sokan vannak
olyanok, akiknek nem az, és ezért az ő
számukra az ősi köszöntés végén nem felkiáltójel, hanem kérdőjel van: Krisztus
feltámadt? Tényleg, valóban feltámadt?
És kérdés az is, hogy ennek az állítólagos
feltámadásnak a következményeképpen,
tényleg volna az emberek számára is feltámadás? Ugyanis itt, a világban, ebben
az életben, minden ennek az ellenkezőjéről szól, a „nincs tovább”-ról. Ebből a
tapasztalatból következik a kérdés: Nem
a sírhoz látogató asszonyok, és nyomukban a tanítványok találták ki, és híresztelték a Názáreti Jézus feltámadásának
eseményét?
Mindezek a kérdések, és kételyek
bizony ránk is hatással vannak, nem
tudjuk elkerülni, nem tudjuk kivonni
magunkat a hatásuk alól. Mi magunk is,
újra és újra félelmet és nyugtalanságot
keltő megrendültséggel tapasztaljuk és
éljük át a szívünkhöz közel álló ember
ravatalánál, hogy nincs tovább! Vége,
többé nem látjuk őt, nem halljuk a hangját, nem beszélhetünk vele, nem fog többé
becsöngetni és nem fog telefonálni. Itt
Jézus Krisztus kereszten
szerzett szabadítása és
győzedelmes feltámadása adjon
keresztyén békességet: a halál
felől megnyugvást és az örökké
tartó életről való bizonyosságot
minden testvérünknek!

Feltámadt(?)!
Lk 24,1–12

csak a hiánya marad, és az egyre homályosuló emlékek róla. A fejfára sokan
kiírják, hogy „szívünkben örökké élsz”, de
jól tudjuk, és tudja mindenki, hogy ez is
csak egy ideig – van, amikor egészen
rövid ideig – érvényes, hiszen egyszer mi
is ugyanúgy elmegyünk ebből a világból,
ahogyan elhunyt szerettünk is. És azt is
többen mondják, hogy onnan, a temetőből, az elhunytak közül még nem jött
vissza senki! Nincs tovább! Hasít a mi
szívünkbe is a sokszor félelmet és megrendültséget keltő tény!

NEGYVENÖTÖDIK
ÉNEK
Jézus haláláról (részlet)
Halálodban, én Jézusom,
Életem van és vigaszom.
Ha a bűnnel harcra kelek,
Győzedelmet remélhetek.
Küzdelmemben Te segítesz,
Majd békében részesítesz.
Befejezted nagy művedet,
Lehanyatlott véres fejed.

A Lukács evangélista szerinti leírásban, a Jézus sírjához érkező asszonyok is
ugyanezt érezték, ugyanezt tapasztalták. Az a fájdalom és megrendültség,
mely a szeretett Mester halála és sírba
tétele miatt a lelkükben volt, a pihenőnap
elmúltával, a hét első napján, vasárnap
hajnalban a sírhoz érkezve, még inkább
elhatalmasodott bennük: a Mester holtteste nincs ott, a sír üres, a szokásos
kegyeleti szertartást nem tudják elvégezni! Nincs tovább! Mindennek vége! A
Mester meghalt, eltemették, és most a
holtteste sincs meg! Úgy érezték, hogy
már semminek sincs értelme.
Az ember mindig csak eddig jut el, ha
az életére és az életében tapasztaltakra
tekint. Az asszonyoknak eszükbe sem
jutott, egyáltalán nem is várták a feltámadást, nem számítottak rá! Ilyen az
ember, saját magától csak eddig lát, csak
a sírig jut el.
Az evangélium, az Isten szava azonban azt hirdeti, hogy van tovább! Nincs
mindennek vége! Sőt, értelme van az életnek – hirdetik az Isten tényt közlő üzenetét az angyalok. Az Isten mindent és
mindenkit megelőzött!
(Folytatás a 2. oldalon)

Amíg halálodat nézem,
Van egy csöndes könyörgésem:
Ha eljő az én halálom,
Így lássalak, én Megváltóm!
Irgalommal tekints most rám,
Kegyelmeddel fordulj hozzám,
Adj e földön csöndességet,
Szép keresztyén békességet,
Testem nyugodjék a sírban,
Lelkem Atyám karjaiban!
(in: Hallgrímur Pétersson:
Passió-énekek)
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az asszonyok igen korán hajnalban,
még sötétben indultak el és mentek a sírhoz, mégis lemaradtak az események folyamatában. „Miért keresitek a holtak között
az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt!” –
hirdetik az Isten dicsőséges cselekedetének
megtörténtét az angyalok. Minden úgy
történt, ahogyan azt Jézus előre kijelentette, mindennek így kellett megtörténnie!
„Emlékezzetek vissza” – mondták az
angyalok az asszonyoknak.
Emlékezzetek! – hirdeti ma Isten igéje
nekünk is: az emberré lett Isten Fiának a
bűnt – mindnyájunk bűnét – magára kellett vennie, kínlódnia, gyötrődnie és szenvednie kellett azok miatt, vállalnia kellett
ezek következményét, a halált, és az
Istentől való elhagyatottság mélységes
nyomorúságát, de nem maradt a halálban,
hanem győzött, feltámadt, nincs többé a
holtak között, él örökké!
Nehéz gazdasági év után
vagyunk. Istennek legyen
hála, hogy itt vagyunk, itt
lehetünk és az előző évről,
alapítványunk
2013-as
esztendejéről adhatunk
számot!
Alapítványunk számlájára
adományt a 2013-as évben
107 evangélikus testvér
fizetett be. 86 fő veszprémi,
8 fő balatonalmádi, a többi
13 fő vidéki befizető. A
befizetett összegek között
nagyságrendileg nagy a szóródás. Legkevesebb ez évben is az 500 Ft, és a legtöbb
50.000 Ft. a többi e közötti
tartományban van. Minden
befizetett összeget, forintot
köszönettel fogadunk, és
kérjük Istentől a testvérek
adakozó kedvének megtartását.
A 2013-as kimutatás szerint alapítványunk pénzforgalma 2.329.413 Ft volt.
881.850 Ft-tal kevesebb az
előző évinél. Oka: nem volt
pályázati pénz, viszont helyette kaptunk 340.000 Ft-ot
az evangélikus központtól.
Bevételeinkből 1.376.000
Ft-ot utaltunk át hitéleti,
oktatási, nevelési tevé-
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Az asszonyok visszaemlékeztek Jézus
szavaira, és elmondták a feltámadásról
szóló, tényközlő hírt a tanítványoknak,
akik azonban nem hittek nekik. Azt
mutatja ez, hogy még ők, az apostolok sem
várták és ezért nem is híresztelték a
Mester feltámadásának hírét, üres fecsegésnek tartották az asszonyok beszédét.
Péter elfut, utána jár, hogy valóban igaz-e
a hír, látja, hogy üres a sír – csak a lepedők
vannak ott, melyekkel a holttestet takarták be –, de nem hisz, csak csodálkozik.
A húsvéti hitet: Krisztus feltámadását,
az ő halálon aratott győzelmét megvalló
meggyőződést nem hozta létre a tanítványok lelkében sem az üres sír látványa,
sem az angyalok üzenetét továbbadó híradás, sem a lepleket vizsgáló szemlélődés.
Az asszonyok és az apostolok szívében az

élet győzelmét, az Isten csodálatos cselekedetét megvalló húsvéti hitet maga a feltámadott, a halálon győztes Krisztus adta,
teremtette meg, amikor megjelent előttük,
közöttük! Ezután hirdették és hirdetik ma
is, már közel kétezer éve, hogy Krisztus
feltámadt! – Valóban feltámadt!
Emlékezzünk mi is mindarra, ami történt, mindarra, amit Isten a Szentírásban
megígért: minden úgy történt, ahogy ő
akarta, ahogy ő eltervezte! Van tovább,
van élet, van értelme az életnek, mert
Krisztus legyőzte a halát, feltámadt és él
örökké! A feltámadott, halálon győztes
Krisztus itt van velünk, gyülekezetével:
testével és vérével, az örök élet kenyerével
és az üdvösség kelyhével táplál bennünket,
hogy a húsvéti hit a mi szívünkben is létrejöjjön, újra és újra megerősödjön, hogy mi
is hirdessük szívvel, szájjal, egész életünkkel: Krisztus feltámadt! – Valóban feltámadt! Vele, benne és általa örökké élünk!

Alapítványi beszámoló
kenység
elősegítésére,
valamint májusban 300.000
Ft-ot óvodánk működésének
támogatására. 200.000 Ft-ot
fizettünk ki könyvelési feladatokra, 94.185 Ft volt a
nyomdaköltségünk, gyülekezeti újságunk húsvéti és
ádventi számának megjelentetése. Közel 43.000 Ft pedig banki költségek, ügyviteli és postaköltségek kiadásaira került kifizetésre.
A felajánlott személyi
jövedelemadó 1%-ából a
NAV(APEH)
alapítványunknak utalt összege
476.305 Ft, 103.691 Ft-tal
több az előző évinél. Köszönetet mondok minden
testvérnek, gyülekezeti tagnak, családtagoknak, mindazoknak, akik alapítványunk javára ajánlották fel
adójuk 1%-át. Alapítványunk vezetése nevében
kérem a presbitériumot,
evangélikus testvéreimet,
hogy továbbra is ajánlják
fel, családi és baráti körben egyaránt, az 1-1 %-ot

gyülekezetünk, óvodánk,
alapítványunk javára.
Kérem az óvoda vezetőjét, munkatársait, hogy a
szülők értekezletén, a mindennapok során, kérjék fel
az óvodás gyermekek keresettel rendelkező szüleit,
hogy az 1%-ot ők is ajánlják fel.
Az elhúzódó gazdasági
válság, a változatlanul
magas munkanélküliség
gyülekezetünk bevételeire
is kihatással van. Jelenleg
nem úgy alakul a gazdasági helyzet, hogy az elkövetkező évben jelentős fellendülésre lehessen számítani. Azonban ahhoz, hogy
Veszprémben, Balatonalmádiban, a gyülekezetünkhöz tartozó környékbeli falvakban, evangélikus közösségekben meg
tudjuk őrizni az eddig
elért eredményeket, nem
nélkülözhetjük az egyházfenntartói járulékok, adományok gyűjtését, elfogadását.

Kérem presbiter testvéreimet, hogy az előttünk
álló gyülekezeti és óvodai
feladatok és tervek megvalósításához, az elengedhetetlenül szükséges anyagi
források megteremtéséhez, tegyünk erőfeszítéseket, segítsük megtartani
híveink adakozó kedvét.
Az elmúlt három évben
sikeresen működtettük az
Örömhír
Evangélikus
Keresztyén Óvodánkat.
Bízunk benne, hogy ez
évről évre, egyre nagyobb
létszám lesz, amely több
odafigyelést és gondoskodást, közös erőfeszítést
kíván a lelkészektől, presbitériumtól, óvoda vezetésétől, gyülekezetünktől,
evangélikus testvéreinktől.
Bízzunk benne, hogy az ott
elindult és felnövekvő
gyermekek közül számíthatunk majd hittanosokra, később konfirmációra
készülőkre, gyülekezeti tagokra. Isten segítsen bennünket, hogy így legyen!
Szente József
alapítványi kuratórium
elnöke
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Az év igéje egy nagyon fontos
jellemzőre figyelmeztet, mely
nemcsak a tavalyi évre, hanem
egész életünkre érvényes: „…nincsen itt maradandó városunk,
hanem az eljövendőt keressük.”
(Zsid 13,14) Ebből az életünket, létezésünket meghatározó
tényből következik, hogy bizony mindannyian, bármennyi időt
töltünk is a földön, mindenképpen átutazók vagyunk, csak ideiglenesen tartózkodunk itt. Lényeges kérdés, hogy milyen
minőségben éljük ezt az ideig való létünket, és hogy milyen
távlatot látunk, milyen jövendőt várunk. A megfelelő, igazi
életminőség és a biztos jövő egyedül Isten igéje által lehet a
miénk, ezért kiemelten fontos az istentiszteleten Isten igéjének
hallgatása, és az élet Urával, Krisztussal való közösség az
úrvacsorában. Így részesedünk Isten ajándékaiban: a bűnbocsánatban, és az életben, mely Krisztusban örökké tart. Ezért
az istentiszteleti szolgálat és annak ünneplésén való részvétel
mindennél fontosabb. Ezzel az elkötelezéssel végeztem a szolgálatokat Veszprémben, Balatonalmádiban, Balatonfűzfőn és
minden más alkalommal gyülekezetünk képviseletében. Részt
vettem az óvoda születésnapján tartott Tamás-mise megszervezésében és ünneplésében. Igehirdetési előkészítőt írtam a
Lelkipásztor folyóiratba.
Az élet minőségét biztosító evangéliumot hirdettem a
keresztelések, esküvők, és a felkészítések alkalmával és a
temetési szolgálatokon, hogy az ideiglenes létből távozókat
Isten kegyelmébe ajánljuk.
Az életet adó evangéliumra tanítottam a gyermekeket, fiatalokat és erről tanúskodtam a beszélgetések és látogatások alkalmával is.
A gyülekezeti szolgálatok mellett, a közegyházi feladatok
végzése alatt is az örök ige megtartó ereje kellett, hogy meggyőzzön: minden esendőség, emberi gyengeség ellenére és
mellett is megtartja és építi egyházát az Úr.
Intéztem és bonyolítottam a KEOP megújuló energiára, és a
templom ablakainak felújítására beadandó pályázatokat.
Időközben mind a kettő támogatást kapott, így ebben az évben
meg is valósulhatnak.
Szolgálati adatok a teljesség igénye nélkül:
Istentiszteletek:
Veszprém – 55; Balatonalmádi – 31; Balatonfűzfő – 14; ökumenikus – 3; családi – 6; Életöröm idősek otthonában – 27;
egyetemi áhítat – 19 alkalommal.
Helyettesítés: Öskü, Szentan-talfa, Mencshely.

Igehirdetés: betegek világnapján a kórházban, az 1956-os
emléktábla avatáson Veszprémben és az aradi vértanúkra való
megemlékezésen Tobrukban,
ádventi gyertyagyújtáson a várban, karácsonyi ünnepségen Vörösberényben, stóla-alba átadáson Révfülöpön.
Ádventi könyörgés szerdánként Veszprémben: 3 alkalom.
Hittanórák: Padányi: 148; Szilágyi: 44; Almádi: 29; Dózsa
iskola: 14; Deák iskola: 8 óra.
Konfirmációi előkészítő: 31 alkalom. Iskolákban kötelezőhittan megbeszélés: 5 alkalom.
Baba-mama klub: 7 alkalommal.
Felkészítések: felnőttkeresztelésre: 10; esküvőre: 7; keresztelésre: 6 alkalom.
Látogatás: 87; lelkipásztori beszélgetés: 56 alkalom.
Betegúrvacsora: 14 alkalom.
Férfikör: 11; Bibliaórán Kis káté magyarázata: 9 alkalom.
Óvodai ügyek, igazgatótanács: 4 alkalommal.
Presbiteri ülés volt 4, vezetőségi ülés 3; közgyűlés 1 alkalommal.
Lelkészakadémián vettem részt Révfülöpön, tanévkezdő lelkészkonferencián voltam Piliscsabán, lelkészgyűlést vezettem
10 alkalommal, egyházmegyei missziói napot szerveztem
Öskün, az egyházmegyei jelölőbizottság, az egyházmegyei
presbitérium, és a zsinat munkájában vettem részt.
Ebben az évben is forgalmaztam a Keresztfa titka tündököl c.
hittankönyv-sorozatot és más kiadványokat, mint a Fraternitás
Lelkészegyesület elnöke és kiadó.
Az örök értéket és életet megadó és biztosító evangélium tartott meg a múló, átmeneti időben a tavalyi évben is, ezért a
hála és köszönet egyedül őt, az egyház Urát illeti.
Megköszönöm minden testvéremnek az együttműködést, aki a
gyülekezeti szolgálatban segített, a türelmet és szeretetet: lelkésztársamnak, a vezetőség tagjainak, a hivatal vezetőjének,
annak a hűséges testvéremnek, aki a temetéseken az éneklésben segít, a kántornak, a gondnoknak, a nőegylet és a férfikör
vezetőinek és tagjainak, az óvoda vezetőjének és dolgozóinak,
mindenkinek, aki imádságban gondolt rám és hordozott az
Isten színe előtt.
Krisztus kegyelme tartson meg mindannyiunkat és adjon
erőt a szolgálatok elvégzéséhez az ő dicsőségére!

Lelkészi jelentés
a 2013-as évről

Egy egyházi évben nem csak az
évnek, nem csak az egyes napoknak, hanem minden hétnek és
minden hónapnak is van igéje,
amely arra késztet, hogy az adott
időszakban különösen is figyeljünk annak az igének a mondanivalójára,
üzenetére. Most, amikor számot adok az
elmúlt évi szolgálataimról, az elmúlt év
egyik havi igéjének mondanivalójára
figyelve teszem ezt. Július hónap igéje
ez volt: Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én veled vagyok. (ApCsel
18,9–10) Ez az ige azt mondja nekünk,
nekem, hogy feladatom, és mindannyi-

Lelkészi jelentés
a 2013. évről
unk feladata szólni Isten akaratát, törvényét és evangéliumát azon a helyen, ahol
vagyunk, ahol vagyok, és Isten ígérete,
hogy velünk lesz, beteljesedik. Istennek
engedelmeskedve végeztem lelkészi
szolgálatomat azokban a konkrét feladatokban, amelyekről most számot adok
abban a biztos hitben, hogy Isten ígéretei
mindig igazak, vagyis ő mindig velem

Isó Zoltán
volt, van és lesz, amikor evangéliumi lelkülettel végzem elhívása
és megbízása szerint szolgálatomat.
Az évente rendszeresen elvégzett szolgálatok mellett, melyek
alább olvashatók, két olyan munkaterületet emelek most ki, amelyek újak, illetve új formákban, szempontok szerint
kell megszervezni és végezni. Az egyik
az óvodalelkészi szolgálat. Az elmúlt
évben kaptam ezt a megnevezést: intézményi-, óvodalelkész.
(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról)

Az óvoda intézményvezetőjével
és az óvónőkkel folyamatosan
keressük azokat a lehetőségeket,
amelyeket ez a szolgálat az óvoda
számára jelent. Az elmúlt évben
ezt az alábbiakban sikerült realizálni:
– az óvodai istentiszteletek vezetése
– az óvoda szülői-farsangi báljának
megnyitása
– óvodás játszóházban való jelenlét
– a pünkösdi készülődés napján lelkészi
jelenlét
– bútorok intézése az óvodának
Hammelburgból
– az óvónők, dajkák, gyermekek és szüleik lelkigondozása, beszélgetés
– segítségnyújtás az óvónőválasztásban
– a véglegesített óvónő és dajka beiktatása (szept. 8.)
– Tamás mise szervezése és lebonyolítása az óvoda születésnapja alkalmából
(okt. 11.)
– részvétel a gyermekek tanévzáró
ünnepségén
– tanévzáró megbeszélés Isten igéje
fényében a nevelőkkel, dajkákkal
– missziói tábla készíttetése az óvodába
– ádventi készülődés egy „kápolna”
berendezésével
– tanmenet összeállítása az óvoda bibliaköri foglalkozásaihoz
– ősztől havonta megbeszélés az óvónőkkel: bibliaismereti, valláspedagógiai továbbképzés
A másik a változóban levő hittanoktatás. Új formája a hit és erkölcstan,
melyet a gyermekek az iskolában tanulnak. Az elmúlt évben a mostani 1. és 5.
osztályosok számára indult, majd felmenő rendszerben valamennyi gyermeket
érint. Ennek szervezése sok bizonytalanság mellett zajlott az elmúlt évben.
Jelenleg 3 elsős csoport van a Dózsa, a
Botev és a Deák iskolákban, valamint
egy 5.-es csoport van a Deák iskolában.
Ez az új forma azt jelenti, hogy négy év
múlva minden gyermek az iskolában
tanulja a hittant. Ez jelenleg számunkra
két kihívást jelent: ki fogja tanítani őket,
és hogyan építhetők be ezek a gyermekek a gyülekezeti életbe. Az elsőre
folyamatosan keressük a megoldásokat,
a másodikra már megvan a koncepció:
egy tanév során olyan alkalmakat kell

Lelkészi jelentés
a 2013. évről
teremteni a hittanosaink számára, amelyek a gyülekezeti terembe/templomba
csalogatják őket. A heti rendszerességű
gyermek-istentiszteletek mellett az alábbi alkalmak látszanak erre alkalmasnak:
ádventi játszóház november végén,
december elején, a gyermekek karácsonya, farsang a gyermekek részére, gyülekezeti kirándulás/akadályverseny, és a
nyári szünidőben egy hittanos tábor.
Ezek közül az elmúlt évben a játszóház
és a gyermekek karácsonya meg is valósult.
Bízunk abban, hogy a ma még nem
megoldott kérdések is ez ügyben Isten
gondviselő segítsége révén megoldódnak majd.
Gyülekezeti szolgálatok:
– istentiszteletek igehirdetési és liturgusi
szolgálatai
– keresztelések, esketések, temetések,
betegúrvacsora
– felnőttek felkészítése keresztségre,
konfirmációra, jegyesoktatás (összesen 15 alkalommal)
– őszi bibliaórák vezetése (Jézus példázatai)
– gyermekmunka a gyülekezetben: gyermek-istentiszteletek lelki vezetése,
előkészítők a szolgálattevőknek, tanévnyitó és tanévzáró istentiszteletek;
hittanórák: tavasszal heti 11 óra – 1
gyülekezeti hittan az óvodában, 3
padányis csoport, 2 szilágyis csoport;
ősszel: heti 6 óra – 2 padányis csoport,
1 szilágyis csoport; Szilágyi misék és
lelki napok;
– a baba-mama kör lelki vezetése
– lelkigondozás személyes találkozások,
látogatások és telefonos beszélgetés
alkalmával (összesen 101 alkalommal)
– a gyülekezeti újságok összeállítása
– az egyházkerületi születésnap istentiszteleti ünneplésének megszervezése, lebonyolítása (Szemerei János püspök – febr. 24.)
– női imanap megszervezése, lebonyolítása (márc. 1.)
– a húsvét hajnali istentisztelet előkészítése, megszervezése

–
–
–
–
–
–

–

–a gyülekezeti nap programjának
összeállítása, a program megszervezése, vezetése
–az aratási hálaadó istentisztelet
megszervezése, lebonyolítása
–a hammelburgi testvérgyülekezet csoportjának fogadása, programjuk, ellátásuk szervezése, az istentisztelet szervezése, lebonyolítása
ádventi könyörgések vezetése
a szupplikáció (Felegyi Mária) előkészítése, lebonyolítása
az Opus kórus hangversenyének
előkészítése, szervezése (dec. 8.)
a presbiteri üléseken és közgyűléseken
való aktív részvétel
az ádventi nőegyleti alkalmon óvodásainknak ajándék készítése
a karácsonyi éneklés és a karácsonyi
koncert programjainak előkészítése,
részvétel
óvodai és templomudvari udvarrendezésben besegítés

Gyülekezeten kívüli szolgálatok:
– Előadás Győrságon gyülekezeti napon
(Isten népének közössége)
– ádventi igehirdetés Várpalotán
– helyettesítés
Balatonfüreden,
Dörgicsén
– helyettesítés Öskün
– helyettesítés Nagyvelegen
– Weltler Gábor iktatásán Malomsokon
– részvétel az LMK munkájában (LMK
kiránduláson; homiletikai előkészítő
készítése)
– malomsoki Tamás-misén való részvétel
Közegyházi szolgálatok:
– a Keresztyén Igazság című folyóirat
szerkesztése (évente 4 alkalommal)
– Luther-olvasókör vezetése a győri püspöki hivatalban (évente 5-6 alkalommal)
– a Luther-konferencia vezetése Révfülöpön (Luther: Mi az evangélium?
című művének tanulmányozása)
– egyházunk katechetikai munkacsoportjában való részvétel (hittantantervek véleményezése, bírálata)
– egyházunk presbiterképzésén etika
tanítása
– „Egy kis evangélikus etika” című
németből fordított könyv lektorálása
(Folytatás az 5. oldalon)
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– a révfülöpi oktatási központ, a várpalotai és a
veszprémi óvodák igazgatótanácsának vezetése
– az egyházmegyei jegyzőkönyvek elkészítése (espereshelyettesi feladatként)
– az egyházmegyei gazdasági bizottság munkájában
részvétel
– zsinati jegyzői feladatok, a
zsinat teológiai munkájában való részvétel (vélemények, hozzászólások)
– az Ordass Lajos Alapítvány
munkájában való részvétel
(Ordass naplójának a digitalizálása; megemlékezésen Ordass sírjánál)
– hatodéves vizsgaistentiszteleten Pest-újhelyen
– előadás az EBBE egyesület
alkalmán
– lelkészakadémián részvétel
(kötelező továbbképzés)
– Piliscsabán az egyházkerület munka-évkezdő csendesnapján
– missziói napon Beleden
– Pannonhalmán ádventi lelki felkészülésen
Társadalmi szolgálatok:
– Gizella napi beszélgetésen
egyházunk, gyülekezetünk,
ill. evangélikus sajátosságaink bemutatása
Publikációk:
– cikk a Credonak a stratégiáról
– cikkek az Evangélikus
Életnek
(Weltler Gábor iktatásáról,
vasárnapi igéről)
Hálát adok Istennek az
elmúlt évért, hogy engem,
méltatlan szolgáját mégis
megbízta szolgálattal. Köszönöm Istennek, hogy munkatársakat állított mellém, akikkel a szolgálat különböző
területein együtt gondolkodhattam és tevékenykedhettem.
Áldja meg Isten őket hitükért,
egyházszeretetükért, szolgálataikért, testvéri magatartásukért! Írja fel nevüket az élet
könyvébe, hogy egy napon
mind együtt örvendezhessünk
az örökkévalóságban egymásnak és az Úrral való
együttlétnek!
Isó Dorottya

5

2013. évi felügyelői jelentés
A 2013. évi beszámolómat
azzal kezdem, hogy szintén
egy nagyon mozgalmas és
hasznos évet zártunk. A
2013-as költségvetés ismertetése során ez a számok
világában is mutatkozni fog.
A mögöttünk álló esztendő
is hasonlóan indult mint a
többi, kezdődött az ökumenikus imahét alkalmaival,
amely egy héten keresztül
tartott. Ezeken az alkalmakon szinte mindegyik helyszínen megjelentem, jelen
voltam.
Februárban teljes egészében beindult az élet a gyülekezeti munka területén is.
Vezetőségi megbeszélést követően a zárszámadó presbiteri ülés következett, s majd,
mint a mai napon is, a közgyűlés meghallgatta a lelkészi és a felügyelői beszámolókat.
Ezeket az alkalmakat követően az egyházmegyénél, a
kerületben és országos szinten is elkezdődtek a különböző találkozók, megbeszélések, konferenciák, tájékoztatók és még sok egyéb rendezvények, melyeken jelen voltam, képviseltem gyülekezetünket és vittem jó hírünket
ezekre az alkalmakra.
A 2013-as év márciusára
terveztük a hammelburgi
testvérgyülekezet által felajánlott óvodai berendezés
hazaszállítását, de az időjárás
közbeszólt, s így halasztottuk
május elejére, amikor is sikerült az óvoda részére leszállítani a két garnitúra fagalériát.
Azóta már birtokba is vették
az apróságok, a jövő nemzedéke.
Elmondhatom, hogy a
pénzügyi gazdálkodásunk is
pozitív mérleggel zárta le a
2013-as évet mind a gyülekezeti mint pedig az alapítványi

szinten. Ez nagyon jó érzéseket kelt bennem, de azért úgy
gondolom, hogy e mögött
nagyon sok munka áll, és a
testvérek hozzáállása nélkül
nem valósulhatott volna
meg. Természetesen ezért
lelkészeinknek is sokat köszönhetünk, hogy idáig eljutottunk mind a lelkiekben
mind pedig anyagiakban. A
2012-es beszámolómban is
elmondtam és most is megemlítem az egyházfenntartói
járulék összegét, mely irányszám, mégpedig 12.000-, Ft/
év/fő. Úgy gondolom, hogy
ez az összeg a mai, 21. században nem jelenthet túl
nagy megterhelést a testvérek, a családok számára.
Természetesen, aki ezt nem
tudja vállalni vagy többet
gondol fizetni, az nyugodtan
tegye, amennyire a lehetőségei adottak. Sajnos a gyülekezetnek van sok olyan költsége, mely évről évre emelkedik, s ezeket sajnos ki kell
fizetni a fenntartást és üzemeltetést illetően. Gondolok
itt az energiaárakra, postaköltségre, telefonra, s általában az üzemvitelt érintő kiadásokra. Az utazásaim során
a gyülekezet terhére útiköltséget soha nem számoltam
el, azt mindenkor saját magam finanszíroztam.
A teljes felsorolást mellőzve, csak néhány alkalmat
említek, ahol a veszprémi
gyülekezetet képviselve jelen voltam.
– országos konferenciák Balatonszárszón, Révfülöpön)
– megyei és kerületi alkalmak (Pápa, Győr, Nagygyimót, Malomsok)
– presbiteri ülések
– családi nap szervezése
– gyülekezeti lakás ügyeinek
intézése

– gazdasági és pénzügyek
intézése, ellenőrzése, felügyelete
– testvéri kapcsolatok ápolása
– pályázatkészítés (missziói)
–nyertes volt
– hammelburgi testvérek látogatásakor program szervezése
Pénzügyi gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott és ez
köszönhető a testvérek adakozási kedvének és gondolkodási moráljuknak, amiért
én itt és most köszönetet
mondok mindazoknak, akik
ebben hozzájárultak és támogatták gyülekezetünket!
Köszönöm szépen!
Alapítványunk is büszkélkedhet a befizetéseket illetően, hiszen itt is pozitív mérleg született a 2013-as évben.
A Jóisten segítségét és
gondviselését kérem a további munkám végzéséhez, lelkészeink munkájára, a gyülekezet gyarapodására. A tavalyi beszámolóm végén azt
mondtam, hogy „hiszem,
hogy a 2013-as év pozitív
irányba fog elmozdulni”. Ez
a hitem valóra vált a Jóisten
segítségével.
Befejezésül pedig szeretnék köszönetet mondani családomnak, hisz nélkülük nem
tudtam volna végezni a munkám; csak úgy ment, hogy
ebben is támogattak engem
minden téren.
Pál szavaival zárom beszámolóm: Én ültettem,
Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy
az sem számít, aki ültet, az
sem, aki öntöz, hanem csak
Isten, aki a növekedést adja.
(1Kor 3,6–7)
Erős vár a mi Istenünk!
Bereczky Gyula
felügyelő
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Csodálatos, hogy tehetek másokért!
Bárhová nézünk a templomban, a gyülekezeti házban vagy az udvarban,
mindenhol kezének nyomaival találkozunk. Oltárterítőt cserél, virágokat
ültet, avart gyűjt össze,
locsol és megteríti egy-egy
alkalomra az asztalokat,
csomagokat készít a gyermekeknek, és közben mosolygós és barátságos, segítőkész, kedves jelenség
gyülekezetünk minden tagja számára.
Ő Orbán Györgyné Ildikó – gyülekezetünk gondnoka.
Mióta végzed gondnoki
tisztségedet és mi a gondnoki „hitvallásod”?
2008 óta vagyok presbiter.
2012-ben választott a gyülekezet gondnoknak. Gyülekezetünk bizalma megtisztelő, minden erőmmel azon
vagyok, hogy ezt a bizalmat
kiérdemeljem. Mi a hitvallásom? Bízzál az Úrban teljes
szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.
(Péld 3,5–6) Hiszek és bízok
Istenben. Oly jó, hogy hozzá
bármikor fordulhatok. Gondoskodik rólunk. Ő ad nekünk ételt, italt, megélhetést,
békességet, egészséget és
mindazt a mulandó és örök
jót, amire szükségünk van. A
hit örömmel, békességgel,
vigasztalással
ajándékoz
meg. Isten szeretetét bizonyítja, hogy elküldte egyszülött Fiát engesztelő áldozatul
bűneinkért. Nem cselekedhetünk Isten iránt szebben,
nagyszerűbben, és nem részesíthetjük nagyobb tiszteletben annál, mint ha hálát
adunk neki. (Luther Márton)
Hogyan kerültél a gyülekezet közösségébe és hogyan
érzed magad itt?
Gyülekezetünkbe 2001
áprilisában kerültem. Akkor,
úgy hittem, keresztfiam
kérését teljesítem. Ma már

tudom, a Szentlélek vezetett
gyülekezetünkbe. Első alkalommal barátaim, Bereczky
Gyula, Panni és férjem kísértek el. Aggódtam, féltem,
mivel nem rendelkeztem vallási ismeretekkel, nem olvastam a Bibliát, ismeretlen volt
a liturgikus rend és az éne-

kek, gyülekezetünk tagjait
sem ismertem. Isó Zoltán lelkészünk megnyugtatott, bátorított és két és fél évig tanított. Kezdetben megszólalni sem mertem. Lelkészünk
kedves szavai, lelkes magyarázatai, türelme meghozta
gyümölcsét. Szorongásom
fokozatosan megszűnt, kérdéseket tettem fel, olvastam
a Bibliát, figyeltem a magyarázatokat, vártam a csütörtöki napokat, amikor
ismereteimet bővíthetem.
Részt vettem az Istentiszteleteken, bibliaórákon és a
nőegylet alkalmain. Lassan
megismertem testvéreimet,
akik érdeklődve és szeretettel fogadtak. 2003. október
4-e életem legjelentősebb,
legszebb napja. Ez a nap
keresztelésem és konfirmációm napja. Ekkor részesültem
először az úrvacsora szentségében. Ma már nem tudom
elképzelni életemet gyülekezetünk nélkül. Ha munkám
miatt nem tudok az Istentiszteleten részt venni, gondolatban mindig ott vagyok.
Szerencsés a gyülekezetünk,
hisz két nagyszerű lelkésszel
is megajándékozott bennün-

ket az Úr, akik fáradságot
nem ismerve végzik munkájukat, problémáinkkal, lelki
bajainkkal bátran fordulhatunk hozzájuk. Örülök, hogy
a mi gyülekezetünkben minden vasárnap részesülhetünk
az úrvacsora szentségében.
Testvéreimet megszerettem.
Közösségünktől szeretetet,
odafigyelést, segítséget kaptam, amit köszönök.
Mit szól a családod a szolgálatodhoz?
Férjem is evangélikus,
gyülekezetünk tagja. Ő a
támaszom, rá mindig számíthatok. Otthoni és gyülekezeti munkáimban sok segítséget kapok tőle. Férfikör
tagja. Ha ideje engedi, szívesen segít a férfikör munkájában. Szüleim vallásosak,
katolikusok. Örültek a megtérésemnek. Sokat kérdeznek
gyülekezeti életünkről. Tőlük is sok segítséget kapok.
Keresztlányom, Sági Beáta
és kisfia, Barnika is gyülekezetünk tagjai. Barnabás szívesen jön a gyermekalkalmainkra, várja a szerdai hittanórákat.
Mik a terveid ebben a
szolgálatban?
Tudásomat, ismereteimet
szeretném tovább bővíteni
Ezért végeztem el a presbiterképzőt is. Gyülekezetünk
pályázatokat nyert. Hamarosan megkezdődnek a munkálatok, amiben aktívan részt
kívánok venni. Templomunk, gyülekezeti termünk,
udvarunk tisztán tartására,
szépítésére törekszem. Gyülekezeti alkalmainkon részt
veszek, és ha szükség van
rám, szívesen segítek. A
presbitérium munkájából
továbbra is szeretnék aktívan
részt vállalni. Örömhír
Evangélikus
Óvodánkba
örömmel megyek. Óvodánk
sokat fejlődött, szépült.
Szeretem a gyerekeket és az
óvoda dolgozóit, akik mindent megtesznek azért, hogy
a gyermekek a legjobb hitbe-

li nevelésben részesüljenek,
és jól érezzék magukat.
Továbbra is szeretném segítségemet felajánlani az óvodában is.
Mivel foglalkozol polgári
hivatásodban, és mivel szereted eltölteni a szabadidődet?
Életutamat a szeretet, a
segíteni akarás szándéka
vezeti. Csodálatos, hogy van
erőm dolgozni, tehetek másokért. Ezért Istennek legyen
hála. 1978 óta a veszprémi
Cholnoky Ferenc Kórház
Gyermekosztályán dolgozom. Jelenleg a koraszülött
intenzív részlegen vagyok
intenzív
szakasszisztens.
Szeretem a gyerekeket. Jó
érzés hogy segíthetek, gyógyulásukban nekem is részem van. Szívemhez nőnek
a kis csöppségek. Együtt
örülök a szülőkkel, amikor
gyógyultan viszik haza gyermeküket. Munkám során
nem csak a gyermekeket
ápolom. Vigasztalom, bátorítom, biztatom, tanítom a szülőket is. Gyakran kapok
leveleket, képeket, köszönő
sorokat tőlük. Boldog vagyok, ha felkeresnek, amikor
utógondozásra jönnek. Szabadidőm kevés, így próbálom hasznosan eltölteni. Szeretem, ha tisztaság, rend vesz
körül. A házimunka számomra nem teher. Örülök,
ha a család együtt van.
Gyakran 13-15-en ülünk az
asztalhoz. Szívesen sütök,
főzök. Beszélgetünk, játszok
a gyerekekkel. Szeretem a
természetet, a növényeket,
virágokat, madarakat. Örömmel kirándulok, kertészkedek. Szeretek olvasni. A történelmi könyveket, életrajzi
regényeket részesítem előnyben. Hivatásom is megköveteli, hogy folyamatosan képezzem magam, így gyakran
forgatom a szakkönyveimet
is. A nyarat legszívesebben a
Balaton parton tölteném.
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Örömhíreink hétköznapjainkról és ünnepeinkről
Hálát
adunk
Mennyei
Atyánknak, hogy óvodásaink
nyitott szívvel és lélekkel élik
meg keresztyén mivoltukat. A
mindennapos imádságok nem
pusztán szokásukká, hanem
életük részévé váltak. Megható
az a bizalom és elfogadás,
ahogy a gyerekek a hetente
megismert és feldolgozott bibliai történeteket átélik.
Szoros kapcsolatot tartunk
lelkészeinkkel, akik nem csupán a heti áhítatot tartják meg a
gyerekeknek, hanem az óvoda
nevelőit is rendszeresen segítik
keresztyén nevelő munkájukban, a bibliai történetek feldolgozásában. Az országban
egyre több evangélikus óvoda
működik.
Az
Országos
Evangélikus Egyház és egyegy óvoda szervezésében
évente több alkalommal lehetőségünk adódik személyes
tapasztalatcserére és színvonalas előadások meghallgatására.
Óvodánk elsősorban evangélikus családok gyermekei számára alakult, de mellettük számos gyermek érkezett más felekezetekből. Örömöt jelentett
számunkra, hogy a katolikus és
a református templomban is
szeretettel fogadtak bennünket.
Az evangélikus templomban
pedig egyre otthonosabban
érzik magukat gyermekeink.

ÓVODÁBA

Az óvoda nevelői részt vettek
az ökumenikus imahét alkalmain, egy alkalommal pedig a
katolikus óvoda nevelőivel
szolgálatot vállaltak a Regina
Mundi templomban.
A farsang időszaka az óvodába is a vidámságok ideje
volt. A gyerekek a nevelőkkel
közösen kidíszítették az óvodát, maskarába öltöztek, táncoltak, versenyeztek. A zeneiskola tanárainak koncertjén ütős
hangszerekkel ismerkedtek. A
felnőttek sem maradtak ki a
mulatságból, az óvodai bálon
együtt vigadoztak szülők, nevelők, gyülekezeti tagok.
Évről évre egyre több volt
óvodásunktól kapunk meghívót a Szilágyi Keresztény
Iskola első osztályába, hogy
megmutassák milyen ügyes
iskolások lettek.
Nagycsoportosaink pedig az
iskola Gergely-napi rendezvényén élhették át, milyen is az
iskolás élet. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre szorosabb a
kapcsolat a két intézmény között, hiszen a Szilágyi iskolában folytatódik az óvodánkban
megkezdett keresztyén szellemiségű nevelés.
Fontosnak tartjuk nemzeti
ünnepeink méltó megünneplését. Tóth László népzenész
ünnepi műsora, a Petőfi szobor
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Kedves Szülők és Gyerekek!
Szeretettel várjuk az óvodánk iránt
érdeklődő családokat, gyermekeket!
Húsvéti játszóház: 2014. április 16. 1600

Beiratkozás:
2014. április 23–24. 800-1700
Helyszín:
Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda
Veszprém, Aradi vértanúk útja 2/A
(Deák Iskola mellett)
Tájékozódás lehetőségei:
http://ovoda.ush.eu/

Tel.: 06/20/940 3814

és a Laczkó Dezső Múzeum
látogatása gazdagította a gyerekek ünnepi programját.
Húsvét a legnagyobb keresztyén ünnepünk. A böjti időben
a gyerekek megismerik az
ünnepkörhöz tartozó bibliai
történeteket,
eseményeket.
Szolgálatukkal színesítik a
virágvasárnapi istentiszteletet.
Egy kedves mesén, Fehérke, a
bárány történetének megismerésén és előadásán keresztül az
ajándékhozó nyúl helyett húsvét igazi örömhírét hozzuk el a
gyerekeknek és családjuknak
egyaránt húsvéti családi délutánunkon. Szeretettel várunk
minden kisgyermekes családot 2014. április 16-án szerdán 16 órától, a húsvéti családi délutánunkra. A húsvéti
ajándékozás azonban a mi óvo-

dánkban sem maradhat el.
Hagyományainkhoz híven a
szülőkkel közösen készített
ajándékkal lepjük meg a gyerekeket.
A húsvétot követő időben is
sok szép program és élmény
vár gyermekeinkre: anyák
napja, évzáró ünnepély, pünkösd, kirándulások.
A Gastroker iskola végzős
tanulói óvodánkban végzik
kötelező közösségi munkájukat. Segítséget jelentenek a
gyerekek kíséretében, gondozásában, óvodánk környezetének rendben tartásában.
A kutyaterápiás foglalkozások, a játékos angol nyelv, a
néptánc és az úszás változatlanul a gyerekek kedvelt tevékenységei közé tartoznak.
Óvó nénik

Tanuljunk Luthertől!
Tisztelt apádat és anyádat!
…Az Isten szerelmére, tanuljuk meg hát végre, hogy a fiatalság
minden mást félretéve elsősorban erre a parancsolatra nézzen,
ha igazi jó cselekedetekkel akarja szolgálni Istent: azt tegyék
tehát, ami kedvére van atyjuknak és anyjuknak, vagy azoknak,
akiknek alá vannak rendelve ezek helyett. …
Isten ezt a szülői hivatást legfelső helyre emelte, sőt a földön
önmaga helyére állította. …
Itt van hát előtted a parancsolat megtartásának gyümölcse és
jutalma: aki megtartja, annak jó napokban, szerencsében, jólétben van része; … A tisztességesekre és engedelmesekre azonban
az az áldás száll, hogy jó békességben sokáig élnek és látják unokáikat … „harmad- és negyedízig”. …
Ennél a parancsolatnál kell szólnunk továbbá mindarról az
engedelmességről, amellyel a parancsolásra és kormányzásra
hivatott elöljáróknak tartozunk. Mert a szülői hatalomból ered és
terebélyesedik ki minden más hatalom is. … Hasonlóképpen kell
szólnunk a világi felsőbbség iránti engedelmességről, amely –
mint mondtuk – atyai hivatás mindenestől és a legtágabb körre
terjed ki. A felsőbbség ugyanis nem egy család atyja, hanem
annyié, ahány lakosa, polgára vagy alattvalója van. …
Ez a parancsolat tehát háromféle atyát mutat be nekünk: vérségit, házit és országost. Ezen kívül vannak még lelki atyák is. …
Az nevezhető lelki atyának, aki minket Isten igéjével kormányoz
és vezet, … Minthogy pedig atyák, azért megilleti őket a tisztelet
is, sőt még jobban, mint bárki mást. …
Isten azért adott és bízott ránk gyermekeket, hogy akarata szerint neveljük és vezessük őket: másért nem volna szüksége atyára
és anyára. Tudja meg hát mindenki, hogy Isten kegyelme elvesztésének terhe mellett köteles gyermekeit mindenekelőtt Isten félelmére és ismeretére nevelni, ha pedig alkalmasak rá, iskoláztatni
és taníttatni, hogy ahol szükség van rájuk, használhatók legyenek.
Ha így cselekednénk, akkor Isten gazdagon meg is áldana, és
kegyelmét adná, úgyhogy olyan embereket nevelnénk, akikből
haszon volna országnak-világnak; azonkívül kitűnő képzett polgárokat nevelnénk, tisztességes és házias asszonyokat, akik aztán
derék gyermekeket és háznépet nevelhetnének.
(Luther Márton: Nagy káté)
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Húsvéti istentiszteleti
rend
Gyermek-istentisztelet:
Veszprém:
Nagycsütörtök, az úrvacsora
Húsvét ünnepe: 10 óra
szereztetésének ünnepe:
17 óra
Balatonalmádi:
Nagypéntek, a megNagypéntek, a
váltás ünnepe: 10
megváltás
óra, 17 órakor pasünnepe: 16 óra
sióolvasás
Húsvét, a felHúsvét, a feltámatámadás
dás ünnepe: 5 óra
ünnepe: 16 óra
(szeretetvendégség is) és
10 óra
Balatonfűzfő:
Húsvét második ünnepe:
10 óra
Húsvét ünnepe: 14.30 óra

Programok
Óvodai alkalmak:
Húsvéti családi délután:
április 16. 17 óra
Beiratkozás: április 23–24.
Bibliaórák:
– április 10. 17 óra:
A kegyes élet
– április 24. 17 óra:
Az igazi kincs, a lámpás
és a gondviselés
– május 15. 17 óra:
Az ítélkezés, könyörgés,
aranyszabály, intelmek
– május 22. 17 óra:
A Hegyi beszéden túl,
küldetés 1.
– június 12. 17 óra:
Küldetés 2.
Férfikör: május 8. és
június 5. 17 óra

Hittanos kirándulás lelki
gazdagodásra:
április 26. 9 órától

JELENTÉS
a veszprémi és a balatonalmádi
evangélikus gyülekezet
2013. évi gazdálkodásáról
A 2013. évben a veszprémi gyülekezetnek rendkívüli vagy
kiemelkedő bevétele és kiadása nem volt. Az összes bevétele
közel 300 e forinttal több, mint a költségvetésben előirányzott.
Kedvezően alakultak a gyülekezeti tagoktól származó bevételek, ez számszerűen 564 e forintot jelent. A hammelburgi gyülekezet 184 e forinttal támogatta gyülekezetünket.
Alapítványunk 176 e forinttal többet utalt, mint az várható
volt. Kamatot 76 e forinttal, működési támogatást 130 e forinttal kevesebbet kaptunk. Missziói pályázaton 40 e forintot nyertünk a remélt 60 e helyett.
Kiadásaink is meghaladták a költségvetésben előírtakat 727
e forinttal. A tervezettnél többet fizettünk ki illetményekre,
gépkocsira, belmissziós célokra, és a német vendégek ellátására, valamint vegyes kiadásokra. Az Országos Egyház 260 e
forint hitoktatói díjak utáni járulékot nem utalt át, amelyet
gyülekezetünk megelőlegezve a NAV részére átutalt.
Összességében a 2013. évben a bevételeink 439 e forinttal
meghaladták a kiadásainkat, így a záró pénzkészletünk 5.065 e
forint, melyből 3.200 e lekötött betétben van.
A balatonalmádi gyülekezetnek a költségvetésben előirányzott bevétele és kiadása sem teljesült. A gyülekezeti tagoktól
60 e forinttal kevesebb folyt be. Az önkormányzattól ez évben
is megkapta a 100 e forintos támogatást. A 2013. évet elemezve
látható, hogy a bevételek és kiadások különbözeteként jelentkező 366 e forinttal növekedett a pénzkészlete, amely 2013. dec.
31-én 2.349 e forint, ebből 2.265 e lekötött betétben van.
Mindkét gyülekezetnél a bizonylatolás szabályosan történt, a
kiadások hitélettel kapcsolatosak.

Nőegyleti kirándulás:
május 16. délután
Tanévzáró istentisztelet:
június 8.
Konfirmáció: június 9.
Családi nap:
június 21. 9 órától a balatonalmádi
horgásztanyán
Látogatás Hammelburgba: június 26–30.
Hittanos napközis tábor:
június 30–július 4.

Horváth Ferencné
számvevőszék elnöke
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