"Lélekben elragadtattam az Úr napján,
és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely
azt mondta: 'Amit látsz, írd meg egy
könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek:
Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába, és Laodíceába'. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tûz lángja; lába hasonló
volt az aranyérchez, amely kemencében
izzik; hangja olyan mint a nagy vizek zúgása; jobb kezében hét csillagot tartott,
szájából kétélû, éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé
estem, mint egy halott, õ rám tette jobbját, és így szólt: 'Ne félj, én vagyok az elsõ
és az utolsó, és az élõ: halott voltam, de
íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak
a halál és a pokol kulcsai.'" (Jel 1,10-18)

Kedves Testvérek!
Közülünk, ma élõ emberek közül, egyikünk sem lehetett ott a sírnál, Jeruzsálemben azon a bizonyos hajnalon. De
nemcsak mi, hanem senki ember nem lehe-

Gyülekezetünk minden tagjának kívánunk áldott húsvéti
ünnepeket, azzal a meggyõzõdéssel, mely Isten igéjén keresztül erõsödik meg a szívben,
hogy a halálon gyõztes Krisztus
él, és uralkodik örökké, és hatalmas kezében tart bennünket,
gyülekezetét, az egész egyházat!

A gyõzelmes Krisztus

zet szerepel, a hetes szám annyit jelent:
teljes, egész; tehát az egész, teljes egyházról van szó, minden gyülekezetrõl, így a
miénkrõl is! És a gyertyatartók között, az
egyházban, a gyülekezetben, közöttünk,
az Emberfiához hasonlót lát János. És ez
az Emberfia fehér ruhában, azaz megdicsõülten, az egész világ fölötti teljhatalom birtokában, azaz aranyövvel a mellkasán, mindent látó, mindenen áthatoló
tekintettel jön, mely mindent megítél,
mégpedig igazságosan, és ítéletével megtöri a gonoszság sötét hatalmát is. És senki sincs, aki õelõle el tudna bújni, senki
sincs, aki elõle el tudna menekülni. A
gyõztes, dicsõséges, és minden hatalmat
birtokló Krisztus a jobb kezében tartja,
azaz óvja, védi egyházát, gyülekezetét, a
hét csillagot.
folytatás a 2. oldalon

Sík Sándor:

tett ott. Az asszonyok is elkéstek, bármilyen korán indultak is el. Nem voltunk ott,
nem lehettünk ott, senki sem volt ott, senki sem lehetett ott, de a bûnön és halálon
gyõztes Krisztus most is, és mindig velünk van! János, a szeretett tanítvány, aki
az Úr napján, azaz vasárnap elragadtatásba esett, újra látta õt, Jézust, több évtizeddel a mennybemenetele után. Látta
és láthatta õt azért, hogy a látomásban
megmutatkozó valóságot, - mely a számunkra láthatatlan - leírja és feltárja,
hogy tudjunk róla, és így erõsítse és táplálja a hitünket. Leírja azért, hogy feltárja
elõttünk az odaát - számunkra egyelõre
láthatatlan - valóságát, hogy leírja nekünk, a hajnal felé igyekvõk számára kétségtelenné tegye az örök fény jelenlétét.
János hét arany gyertyatartót lát. A
gyertyatartó, a világ világosságának evilági hírnöke: a gyülekezet, és mint ilyen,
különösen is értékes, ezért van aranyból. A
látomásban hét gyertyatartó, hét gyüleke-

Krisztus feltámadott
Krisztus feltámadott!
Halljátok meg, asszonyok,
kik kenetet hoztatok,
többé már ne sírjatok!
Feltámadt Krisztus!
Krisztus feltámadott!
Új csodákat halljatok!
Péter, János fussatok!
Üres a sír, nincsen ott...
Feltámadt Krisztus!
Krisztus feltámadott!
Szûnjetek már, bánatok!
Ti is nyomán járjatok,
Feltámadást várjatok!
Feltámadt Krisztus!
Krisztus feltámadott!
Halál fején tapodott,
Égbe utat mutatott.
Tudom, hogy feltámadok!
Feltámadt Krisztus!
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folytatás az 1. oldalról

A feltámadott és dicsõséges Krisztus
velünk van, közöttünk van, János apostol
látta õt, és mint bûnös ember a lába elé
esett, de Krisztus felemelte õt, és elûzte
félelmét, eltörölte bûnét, és ezt mondta: Ne
félj, én vagyok az elsõ, és az utolsó, az élõ: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és
nálam vannak a halál és a pokol kulcsai!
A halálon gyõztes, dicsõséges Krisztus
velünk van közöttünk van, hatalmas kezében tart bennünket, óv, véd, és vigyáz

ránk, de mindenen áthatoló, bûnt megítélõ
tekintettel néz, és ezért mi is, úgy mint a
látomás pillanatában János, a lábai elé
esünk, oltára elé térdelünk. Dicsõséges,
bûnt és félelmet oszlató hangja hozzánk is
szól, magához emel bennünket, és mondja:
Ne féljetek, én vagyok az elsõ és az utolsó,
és az élõ: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halálnak és
a pokolnak kulcsai! Szavával és dicsõséges
jelenlétével bûnt töröl, életet ad, örökké
tartó, gyõztes életet!

Ebben az életben a szemünkkel csak a
bûn és a halál sötétségét látjuk. Az örök
fény azonban már most körülölel bennünket, mert a halálon gyõztes, örökkön-örökké élõ Krisztus velünk van! Még a bûn és
a halál sötétsége látható a szemünkkel, de
teljesen bizonyosan eljön a hajnal, és mi,
mint a fény gyermekei a hajnal felé tartunk, és meg fogjuk látni az örök fényt,
Krisztust!

Isó Zoltán

GAZDAGODIK ISTENTISZTELETÜNK!
Ez év elején jelent meg
egyházunk új liturgikus
könyve a lelkészek számára, s a hozzá tartozó Gyülekezeti Liturgikus Könyv a
gyülekezet tagjai számára.
Ebben az istentiszteletek új
formáival ismerkedhetünk
meg, melyek az elkövetkezendõ években, évtizedekben egyházunkban használatban lesznek.
Gyülekezetünkben már
ennek szellemében néhány
változást tettünk az istentisztelet rendjében. Például
nemcsak az Apostoli, hanem a Níceai Hitvallást is
használjuk. Tartunk olyan
istentiszteletet, melyben az
igeliturgia és az úrvacsora
egy egységként jelenik
meg. Talán azt is észre vették a testvérek, hogy ún.
köszöntést mondunk minden istentisztelet elején,
melyben az adott vasárnap
liturgikus jellegét mondjuk
el és az istentiszteletre vonatkozó gyakorlati tudnivalókat. Bizonyára az is
feltûnt, hogy az oltár elõtti
záró imádságot szakaszosan mondjuk és a szakaszok végén mindig visszatér egy mondat: Jézus
Krisztusért kérünk, Urunk,
hallgass meg minket!
Ezek a változások azt célozzák, hogy a Gyülekezeti
Liturgikus Könyvben található 'Énekverses istentisz-

teleti rend' elnevezésû liturgiával tartsuk meg istentiszteleteinket. Akinek van
már ilyen könyve, az már
most tanulmányozhatja és
így segítségére lehet gyülekezetünk többi tagjának a
tanulásban.
Milyen további változások várhatók? Két jelentõs
változás lesz. Az egyik az,
hogy minden istentisztelet
liturgiájába belekerül a
gyónás, mégpedig rögtön
az istentisztelet elejére.
Miért? Egyrészt azért, mert
így a gyónás jelképesen azt
fejezi ki: bûnöktõl terhelten jöttünk a templomba,
egy, vagy több hét bûnei
nyomják vállainkat, s most
azonnal a megtisztulással
kezdjük, a bûnvallással és
a bûnbocsánattal, hogy Isten igéjét már megtisztulva
hallgathassuk. Másrészt a
gyónás így elválik az úrvacsorától, s visszakapja eredeti "rangját", nem csupán
egy része lesz az úrvacsorának. De az úrvacsora tartalma is bõvül így, mert
jobban átélhetjük annak
örömteli jellegét ti. hogy
Krisztus testébõl és vérébõl részesülünk.
A másik nagy változás a
hitvallással történik. Eddig
az oltár elõtt felolvasott ige
után mondtuk, az új liturgia szerint pedig az igehirdetés után fogjuk mondani.

Miért? Azért, mert Isten
hirdetett igéje az istentisztelet középpontja, mely a
hitet munkálja az ige hallgatójában. S mivel a hitvallás a hitre adott válasz,
ezért helyesebb, ha az igehirdetés után, s nem elõtte
hangzik.
Készül már egy ambó
(felolvasópult) is templomunkba, hogy lehetõvé tegye az imádság, és az igeolvasás gyülekezeti tagok
általi felolvasását. Ezzel
újabb szolgálati lehetõség
nyílik gyülekezetünkben, s
szeretettel ajánlom azok figyelmébe ezt a lehetõséget, akik szépen olvasnak
és hangosan, és mernek is
kiállni a közösség elé.
Az bizonyos, hogy azt a
fajta liturgikus rendet,
melyre azt szoktuk mondani, hogy nagyon katolikus,
gyülekezetünkben nem vezetjük be, arra azonban
buzdítunk mindenkit, akinek jól esik, mondja velünk, a lelkészekkel együtt
a vissza-visszatérõ mondatokat pl. Urunk, hallgass
meg minket; Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz!;
vagy az evangélium felolvasása végén azt, hogy Áldunk téged, Krisztusunk!
stb.
Új liturgikus könyvünk
lehetõvé teszi azt is, hogy

keresztet vessünk, ahogyan
Luther is mindig tette és
ajánlotta, pl. a Kiskátéban.
Bátorítjuk a kedves testvéreket, hogy akik szívesen
fejezik ki ily módon hitüket, azok nyugodtan vessenek keresztet, akik pedig
idegenkednek tõle, azoknak nem kell gyakorolniuk. Fontos, hogy úgy fogadjuk el egymást, ahogyan ki-ki szívébõl fakadóan teszi azt. Azért szeretettel kérjük, hogy azon ne
botránkozzanak meg, ha
minket, lelkészeket látnak
keresztet vetni.
Sokan ismerik és szeretik
az ökumenikus istentiszteleteken gyakorolt ún. paxot, vagyis a békességkívánást testvéreinknek. Az úrvacsora liturgikus részében
most már majd erre is lehetõségünk lesz, s még néhány apróbb részlettel való
gazdagodásra, melyekrõl
majd mindig, folyamatosan tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait. Isten segítse
és áldja meg ezt a tanulási
folyamatot,
szerettesse
meg velünk az újat, és láttassa meg velünk, hogy
hitéletünk középpontja, az
istentisztelet, ily módon
gazdagabbá és mélyebbé
vált.
Isó Dorottya
és Isó Zoltán
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A 2007. évben végzett lelkészi szolgálatomról a következõképpen tudok
számot adni:
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Lelkészi jelentés
2007.

A gyülekezeti munkában elvégeztem
minden olyan lelkészi feladatot, mely a
lelkészi munkamegosztás alapján jutott.
Ezek közé tartoznak az igehirdetési szolgálatok, liturgikus
szolgálatok, a kazuálék végzése. Külön megemlítem a húsvét
hajnali istentisztelet megszervezését, mely kezdettõl fogva az
én feladatom. Ugyanígy folytattam az elmúlt évben is a gyermek-istentiszteletek koordinálását, lelkészi felügyeletét, mely
azt is jelenti, hogy szolgálattevõink minden vasárnapra elõkészítõt kapnak tõlem az ige feldolgozásához.
Szolgálatom másik jelentõs részét a gyermekmunka tette ki:
a hittanórák, a hittanos gyermekek szervezése, kapcsolattartás
a Szilágyi iskolával, tanévzáró és tanévnyitó istentiszteletek
tartása, Szilágyi miséken való szolgálat. Tavaly is megtartottuk
a gyermekek farsangját, és a gyermekek karácsonyát is.
Az egy hétre esõ hittanórák közül a tavaszi idõszakban heti
7-et tartottam és a konfirmációi elõkészítõt vezettem, az õszi
félévben pedig heti 8-at tartottam és a konfirmációi órákat vezettem és vezetem még most is.
Az ifjúsági órák rendjének, programjának és vezetésének
feladatai tavaly is rám hárultak.
Részt vettem az énekkar munkájában, a Nõegylet vezetését
pedig õsz óta átvettem. Keressük azt az asszonytestvért, aki ezt
a szolgálatot vállalni tudja.
Örömmel számolok be arról, hogy kántorunk vezetésével
egy új csoport, kisközösség alakult gyülekezetünkben. Fiatal lányok, asszonyok gyûlnek össze, gyermekeiket is hozva, s együtt
énekelnek spirituálékat, gospeleket, modern lelki énekeket.
Az õszi bibliaórai sorozatot megterveztem, felkészültem és
levezettem. Témája a Zsoltárok könyve volt.
Felnõttek felkészítése keresztelésre, áttérésre, konfirmációra, valamint jegyesek oktatása sok feladatot adott az elmúlt évben. (Ezt a szolgálati területet is megosztva végezzük.)
Betegek látogatását, lelkipásztori beszélgetéseket is végeztem az elmúlt évben. Mindig öröm, ha valakinek tudok segíteni, és újra hitet ébreszteni benne.
Mind a tavaszi, mind az õszi gyülekezeti újságot összeállítottam.
A finn testvérgyülekezeti csoport látogatásából úgy is, mint
lelkész, és úgy is, mint gyülekezeti tag kivettem részem: 3 fõt
elszállásoltunk, megszerveztem a boros pincei est, és a gyülekezeti szeretetvendégség ellátását Horrváth Márria testvéremmel
együtt, a vasárnapi istentiszteleten lelkészként végeztem szolgálatot.
Részt vettem lehetõségeim szerint a Lelkészi Munkaközösség ülésein, egy alkalommal úrvacsorai szolgálatot végeztem.
Az egyházkerületi lelkészevangélizáción jelen voltam.
Gyülekezeti vezetõségünk körében látogatást tettünk a város
polgármesterénél és alpolgármesterénél.
Helyettesítést végeztem az alábbi gyülekezetekben: Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánka gyülekezete, Siófok
gyülekezete és Öskü gyülekezete. Mindhárom helyen egy-egy
alkalommal voltam.
Mint a mencshelyi segédlelkész lelkészi vezetõje részt vettem a parókusi alkalmassági vizsgáján. A felkészülésben minden segítséget megadtam neki.
Gyülekezetünk egy hátrányos helyzetû fiatal párjának segítettünk az élet alapfeltételeinek megteremtésében.
Elõadást tartottam az Ökumenikus hitoktatói fórumon Don
Bosco pedagógiájáról.

Oltárterítõt készíttettünk úgy Veszprémben - egy ádventit -, mint Balatonalmádiban - egy böjtit.
A veszprémi oltárterítõt ajándékként
adtuk gyülekezetünknek.
Közegyházi feladataim az elmúlt évben jelentõsen megnövekedtek. Ezekrõl

így számolok be:
A Dunántúli Harangszó címû újságban most már 19 részen
keresztül jelentek meg a Keresztyén etika - mindenkinek címû
teológiai írásaim.
Ugyanebben az újságban szomorú feladatnak is eleget kellett tennem: elbúcsúzni kedves szolgatársamtól Ittzés Gábortól.
Egy alkalommal a HÍD címû missziói magazin kért bibliatanulmányt tõlem.
A Lelkipásztor folyóiratban homiletikai elõkészítõt írtam
Hatvanad vasárnapja igéjérõl.
Publikációim jelentek meg a Keresztyén Igazság címû folyóiratban is, melynek szerkesztõségi munkálataiban is részt
vettem.
Egyházmegyei kérésre is írtam egy rövid igehirdetést, amely
azonban - számomra máig ismeretlen okok miatt - nem került
kinyomtatásra.
Mint a zsinat tagja, jegyzõje és a zsinati törvény-elõkészítõ
bizottság tagja is végeztem feladataimat az elmúlt évben.
A tavalyi év elsõ felében még a kõszegi evangélikus iskola
igazgatótanácsának munkájában is jelen voltam. Ez a szolgálati területem a nyáron megszûnt. A révfülöpi oktatási központban azonban továbbra is igazgatótanácsi tag vagyok, és ebben
a minõségemben szerveztem már az elmúlt évben azt a Luther
konferenciát, melyet idén február 1-2-án tartottunk. A várpalotai evangélikus óvoda igazgatótanácsi tagsága is megmaradt,
sõt az igazgatótanács elnökévé választottak. Ebbõl fakadóan
kellett elkészítenem az igazgatótanács ügyrendjét.
Mint az egyházkerületi lelkészképesítõ vizsgabizottság tagja részt vettem és értékeltem egy hatodéves teológus hittan és
istentiszteleti vizsgáját.
Ittzés Gábor halálával a megárvult gyõri-egyházkerületi
Luther kör vezetésével bízott meg kerületünk püspöke.
Az elmúlt év során tovább dolgoztam a hittankönyvek ügyében. Ezen munkám eredményeképpen megjelent a 6. osztályos
hittankönyv a hozzá tartozó munkafüzettel együtt.
Bár lelkészi munkámhoz szorosan nem tartozik, de örömmel
mondom el azt is, hogy az elmúlt nyáron 'pedagógia szakos nevelõi' diplomát szereztem az egri fõiskolán, melyhez fejlesztõ
pedagógiai specializáció tartozik. Diplomamunkám egy része
az elmúlt õszön a Neveléstörténet címû folyóiratban jelent
meg. Úgy remélem, hogy ezek a tanulmányaim és ismereteim
lelkészi munkám minõségét javíthatják, hozzájárulnak ahhoz,
hogy szakszerûbben végezzem hitoktatói, és minden egyéb nevelési, tanítási feladatomat.
Ezen munkákat nem végezhettem volna el, ha nincsenek
azok a segítõtársak, akik körül vettek az elmúlt év során is.
Elsõsorban lelkésztársam Isó Zoltánn, és irodánk vezetõje, Horrváth Márria, hitoktatónk, Szabó Kam
milla, és szolgálattevõink a
gyermek-istentiszteleteken, Heggedûsnné Beke Ággnes, Bodorr
Anntónnia, Heggedûs Zsuuzsa, a sok-sok testvér, akiket most mind
név szerint nem említek, de "tették a dolgukat", amit Isten rendelt nekik, s ezzel hozzájárultak gyülekezetünk életének élénkítéséhez, gazdagodásához.
Legyen õértük és minden szolgálatért, melyet elvégezhettem,
Istennek hála, és dicsõség! Urunk pedig legyen irgalmas hozzánk,
és építse veszprémi-almádi gyülekezetét Szentlelke által!
Isó Dorrottya
lelkész
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1. Az elmúlt évben is a lelkészi szolgáltban a legfontosabb az istentiszteleti és az
igehirdetési szolgálatok voltak. Végeztem
ezeket a vasárnapi és az alkalmi istentiszteleteken, valamint a kazuális szolgálatokon a keresztelések, esketések, és temetések során. Alkalmi istentiszteleteken tartottam igehirdetést, a Betegek Világnapján a kórházban, Doni hõsökre való megemlékezésen a Bazilikában, az aradi vértanúkra emlékezõ ünnepségen Balatonfûzfõn. Egy alkalommal helyettesítõ istentiszteleti szolgálatot végeztem Öskün.
Az ökumenikus imahét során Veszprémben a Bazilikában, valamint Balatonalmádiban a református templomban tartottam
igehirdetést. Az István szobor és a borfalu
megáldásánál képviseltem gyülekezetünket. Elõadást és igehirdetési elõkészítõt
tartottam a Lelkészi Munkaközösség
együttlétein.
2. A gyülekezeti és az iskolai hittanórák
rám esõ részét is megtartottam: tavasszal
heti 9 órát, õsszel heti 8 órát, ezeken kívül
a konfirmációra készítettem fel a fiatalokat Veszprémben és Balatonalmádiban.
3. A hittanórák és konfirmációi órák
mellett megtartottam a tavaszi bibliaórai
sorozatot a Bibliába be nem került könyvekrõl, az apokrifekrõl.
4. Mindezek mellett nagyon fontos a
lelkészi szolgálatban a betegek látogatása,
a lelkipásztori beszélgetések, és a
felnõttkeresztelésre, valamint esküvõre
való felkészítések alkalmai, melyek igen
idõigényesek, hiszen mindenkivel személyesen végezzük ezeket.

Lelkészi jelentés
a 2007-es évrôl
5. A hivatali teendõket is képességeim
szerint elvégeztem, intéztem az egyházközségben nap, mint nap elõkerülõ ügyeket,
telefonokat, megbeszéléseket.
6. A gyülekezetirányítási, egyházkormányzati feladataimnak is eleget tettem, a
vezetõségi, presbiteri ülések, közgyûlések
megtartásával, és vezetésével; képviseltem a gyülekezetet a küldöttekkel együtt
az egyházmegyei közgyûlésen. Rész vettem a gyülekezeti jelölõbizottság és az
alapítvány kuratóriumi ülésein. A Veszprémi Lelkészi Munkaközösség elnökeként voltam az Országos L.M. K. megbeszélésén, valamint az Országos Gazdasági
Bizottság tagjaként több alkalommal Budapesten. Részt vettem az egyházkerületi
lelkészevangélizáción Gyenesen.
7. A finn testvérgyülekezet küldöttségeinek programjait szerveztem vezetõ társaimmal együtt Veszprémben és Balatonföldváron a Bajor-magyar testvérgyülekezetek találkozóján. A finnek vendéglátásában is részt vettem.
8. A Fraternitás Lelkészegyesület elnökeként a 6-os hittankönyv és munkafüzet
kiadását intéztem, és forgalmaztam az
elõzõ sorozattal együtt sok gyülekezet részére az országban. Az egyesület évi ren-

Az evangélikus gyülekezet
gazdálkodásáról
A számvevõszék tagjai átvizsgálták a veszprémi és a balatonalmádi gyülekezet kiadásait, bevételeit, mind a pénztárbizonylatokat,
mind pedig a banki bizonylatokat. A naplófõkönyv vezetését, az abban rögzítetteket és az alapbizonylatokat rendben találták. A kiadások mindkét egyházközségben a hitéletet szolgálták.
A veszprémi gyülekezet összes bevétele 9 530 E Ft volt, amely közel 400 E Ft a költségvetésben elõirányzott összeg alatt maradt. Ez
gyakorlatilag a gyülekezeti tagoktól befolyt összeg tervezettõl való
lemaradása miatt van. Az alapítványtól 2 250 E Ft-t kaptunk, amely
50 E Ft-tal kevesebb a vártnál. A lekötött pénzeszközeink után 475 E
Ft kamatot kaptunk. A kiadások sem érték el a várt összeget. Illetményekre fizettünk ki legtöbbet, 4 067 E Ft-t, amely magába foglalja a
lelkészi fizetést, a hitoktató óradíját (amely megtérül), a kántor, a
könyvelõ és az énekkar vezetõjének díjazását. A dologi kiadásokra 2
325 E Ft-t költöttünk, amely nagyrészt a fûtés, világítás, közüzemi
díjak, telefonköltségek. Befizetésre került az országos és egyházmegyei járulék, összesen 220 E Ft. Javításokra a templomban, a gyülekezeti helyiségben és a templomkertben összesen 230 E Ft-t költöttünk. A testvér gyülekezeti kapcsolatok költsége 295 E Ft volt. Vásároltunk nyomtatót, fûnyírót, reluxát,kivetítõt, pókhálózó szerkezetet
és mikrofonokat, összesen 284 E Ft értékben.
A balatonalmádi gyülekezet bevétele is elmaradt a tervezettõl. Az
összes bevétel 450 E Ft, amelybõl 249 E Ft a gyülekezeti tagoktól,
100 E Ft a helyi önkormányzattól, 36 E Ft pedig kamatból származott. A 319 E Ft kiadásból 125 E Ft dologi kiadás, 60 E Ft a lelkészi
hozzájárulás, 25 E Ft GAS , 12 E Ft pedig szupplikáció. A templomkertben gyepfelújítás történt és készült egy tájékoztató tábla.
Összességében mindkét gyülekezet pénzeszközei szaporodtak. A
szabad pénzeszközök a lehetõséghez képest mindig lekötésre kerültek, amelyek a már leírt kamatjövedelmet adták.
Hoorváth Feereencné
számvevõszék elnöke

des közgyûlését is megszerveztem és lebonyolítottam Gyõrött.
9. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérésére helyet biztosítottunk egy
rendezvényük számára, melyre meghívták
Ittzés János püspök urat.
10. A Napló újságírója, Toldi Éva felkérésére interjút adtunk az egyházunkban elindult liturgikus reform kapcsán.
Több közös munkáról, és azok elvégzésérõl lelkésztársam számol be.
Az elmúlt évben elvégzett szolgálatokért is a hála Istent illeti meg. Rajta keresztül köszönöm meg elõször is lelkésztársamnak Isó Dorottyának, és a tisztségviselõknek, Bereczky Gyula másodfelügyelõnek, Szamosi Attila gondnoknak,
Gyarmati Károlyné pénztárosnak, Horváth Ferencné számvevõszéki elnöknek,
Kiss Szilvia kántornak, Dorn Vilmosné
jegyzõnek az áldozatkész szolgálatokat,
melyeket a gyülekezet javára és Isten
dicsõségére végeztek és végeztünk. K ü lön szeretném megemlíteni Szabó Jenõ
presbiterünk szolgálatát, aki a temetéseken segít rendszeresen az éneklésben.
Isten adjon erõt, szolgálatkész lelkületet, hogy minél többen tudják és tudjuk
végezni azt a feladatot, amit Istenünk
személyesen ránk bízott, hogy egyháza,
gyülekezete épüljön, gyarapodjon, hogy a
gyermekek, fiatalok, és idõsek Istennel és
egymással is élõ közösségen legyenek.
Isó Zoltán
lelkész

A 2007. év statisztikai adatai
Istentiszteletek száma
Veszprémben: 66
Balatonalmádiban: 55
Balatonfûzfõn: 14
Úrvacsorák száma
Veszprémben: 32
Balatonalmádiban: 18
Balatonfûzfõn: 14
Kórházi istentiszteletek
száma: 13
Gyermek-istentiszteletek
száma: 38
Szilágyi misék száma: 8
Szilágyi lelki napok száma: 2
Bibliaórák száma: 13
Nõegylet alkalmainak száma:
12
Énekkari próbák száma: 21
Szeretetvendégségek
száma: 3
Gyülekezeti nap: 1
Hittanórák száma a Szilágyi
iskolában: tavasz: 274;
õsz: 179
Gyülekezeti teremben:
tavasz: 72; õsz: 65

Padányi hittan: tavasz: 35;
õsz: 26
Balatonalmádi hittan:
tavasz: 20; õsz: 11
Litér hittan: tavasz: 34
Városlõd hittan: tavasz: 19;
õsz: 9
Konfirmációi elõkészítõk: 19
Konfirmációi órák:
tavasz: 14; õsz: 11
Balatonalmádi konfirmációi
órák: 15
Ifjúsági órák: 21
Látogatások és lelkipásztori
beszélgetések száma: 139
Betegúrvacsora: 4
Keresztelés: 18 gyermek + 2
felnõtt
Konfirmáció: 11
Esketés: 5 pár
Temetés: 28 fõ
Felkészítés felnõtt keresztelésre, áttérésre, konfirmációra: 69
Jegyesoktatás: 10
Presbiteri ülés: 3
Közgyûlések száma: 2
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"Nincs más segítô, ki fogná kezem..."

Horváth Mária már évek óta végzi
hûségesen lelkészi hivatalunk vezetését.
A szerteágazó munka alaposságot, odafigyelést és szorgalmat kíván. Mária így
végzi ezt a szolgálatot. Tevékenysége
nélkülözhetetlen gyülekezetünknek! De
beszéljen errõl õ maga …
Mit jelent lelkészi hivatalt vezetni? Milyen
feladatok tartoznak bele?
Egy szóval nehéz válaszolni, de nem szeretnék sokat sem beszélni errõl. Az ügyelet
naponta 9-12-ig tart. Felbontom az érkezõ leveleket, figyelek a meghívókban jelzett alkalmakra, "könyvelem" a számítógép adattárába
tartozókat. Felveszem a telefont, ha tudok, nem terhelve ezzel a lelkészeket - válaszolok, vagy üzenetet adok át. Fogadom a lelkészi hivatalt személyesen felkeresõket, segítek, amiben lehetõségem és jogom van.
Miért csinálod, miért vállaltad?
2003-ban - férjem halála után - kezdtem
ide, az evangélikus templomba járni, és bekapcsolódtam a Nõegylet munkájába. Pár hónap telt el, és úgy éreztem (akkoriban sokasodtak meg Isó Dorottya lelkésznõ feladatai a
mencshelyi helyettesítéssel), hogy - ha szükség van rám - felajánlom a segítségemet. Emlékezetes, ahogy ez lezajlott: az egyik istentisztelet után Isó Zoltán lelkész úr félrehívott
és megkérdezte, nem volna-e kedvem, lehetõségem a lelkészi hivatalban ügyeletet ellátni. Találkozott a két gondolat. "Az Úr csodásan mûködik!"
Hogyan és mikor kapcsolódtál be a veszprémi gyülekezet életébe, hiszen gyermekkorod nem Veszprémhez, hanem Pápához köt
téged?
Az elõzõekben már részben megválaszoltam ezt a kérdést. Négy év telt el, és a hozzáállásom ma is ugyanaz: örömmel tölt el, hogy
segíthetek, hogy tehetek valami jót, hogy számíthatnak rám. Remélem, hogy elégedettek
velem "megbízóim".
Pápán születtem 1944-ben. Ott jártam általános iskolába, ott érettségiztem a Petõfi Sándor Állami Általános Leánygimnáziumban.
Meghatározó évek voltak ezek: mind szüleim, mind tanáraim példamutatása. Csak hálával gondolok vissza édesanyámra, édesapámra, általános iskolai osztályfõnökömre és
gimnáziumi német tanárnõmre. Egy öcsém
van. Õ Pápán él családjával.
Édesanyámtól tanultam, mit jelent a SZERETET. Így, csupa nagybetûvel! Nemcsak a
másik ember, hanem a többi élõlény, állat,
növény iránti "tisztelet" is. Ezek nagyon fon-

tosak a számomra a mai napig. Édesanyám
tanított a türelemre, a jól végzett munka utáni öröm jelentõségére, az olvasás, a fõzés, az
együtt töltött percek értékességére. Édesapámtól a mûszaki dolgok iránti fogékonyságot örököltem. Ezt jelzi az is, hogy érettségi
után Gyõrben egy felsõfokú gépipari technikumba jelentkeztem. Esti tagozatra jártam és
oklevelem szerint "jármûgépész szaktechnikus" lettem. A földmérésnél dolgoztam
Gyõrben négy és fél évet, majd 1968-tól épületgépész irányító-szerkesztõként a Veszprémi Tervezõ Vállalatnál, ahonnan 1997-ben
mentem nyugdíjba. Férjemmel is Pápán ismerkedtem meg, majd együtt Veszprémbe
költöztünk. Mindketten szerettük a természetet, a baráti összejöveteleket, a zenét, az autóvezetést, kirándulásokat.
Mesélj mostani önmagadról! Hogyan élsz,
mivel foglalkozol szabadidõdben, mit tartasz
fontosnak az életedben?
Férjem elvesztése ezek egy részének csökkenését, elmaradását is hozta. Ma is vannak,
maradtak barátok, a természet minden nap
meglep valami csodával, gyönyörködni tudok a madarakban, növényekben. Ma már
nem fotózom, de néha elõveszem a korábban
készített diaképeket, és megnézzük a "múltat". Az életben, az életemben fontosnak tartom, hogy megmaradt számomra a szüleimtõl
örökölt értékrend. Tudom, hogy a szeretet soha el nem múlik. Isten szeretete kísér bennünket egy életen át. "Nincs más segítõ, ki fogná
kezem... " (EÉ 121/1. versszak)
Van-e üzeneted gyülekezetünk tagjai számára?
Nemcsak a naptárban piros betûvel jelzett
napok lehetnek ünnepnapok. Minden nap lehet ünnepnap, csak rajtad múlik, hogy azzá
varázsold. Add meg, tedd meg MA, amíg lehetõséged van rá! Fontos még, hogy reggelente nyugodt szívvel tudjak a tükörbe nézni.
"Piszkos pohárból nem lehet tiszta vizet inni"
- mondta Dóka Zoltán. Nemrégen, egy reggeli televíziós mûsorban egy evangélikus lelkésznõtõl hallottam két fontos mondatot:
"Csodálatos, hogy van erõnk dolgozni, hogy
tehetünk másokért. Isten erejét és hatalmát
kell dicsérni minden csoda alkalmával."
Köszönöm a beszélgetést!

Énekkari jelentés
Az elmúlt évben munkánkat változatlan profillal végeztük. Ez annyit jelentett, hogy állandó tagjaink nõi karként
funkcionáltak, kisegítõkkel együttmûködve pedig három szólamú vegyes
karként mûködtek. Nagy szomorúságunkra dr. Terray Jusztina betegsége
miatt még kevesebben lettünk.
Ami az elsajátítandó zenemûveket illeti, ezúttal is erõteljes válogatásra
kényszerültem, hiszen olyan kórusmûveket kellett sorra keríteni, amelyek
megfeleltek az énekkar sajátosságainak.

Ezek az alábbiak voltak:
Csomasz Tóth Kálmán:
Az Úristen az én reménységem,
Szelíd szemed Úr Jézus;
Nikolaus Herman:
Legdrágább ajándékodért;
Michal Praetorius:
Hála légyen;
Gumpelzhaimer:
Isten a mi oltalmunk;
Draskóczy László:
Jövel Szentlélek Isten;
Gárdonyi Zoltán:
Erõs vár a mi Istenünk;
J. S. Bach:
Ím jászlad mellett térdelek
Ismétlésként egy sor kórusmûvet átvettünk az elmúlt évekbõl is.
Munkánkat nehezítette, hogy jómagam májustól kórházban voltam, így a
nyári szünet után, szeptemberben folytathattuk munkánkat.
Az év folyamán négy alkalommal
szolgáltunk énekkel istentiszteleten.

Szelényi Pál
karvezetõ

Isó Dooroottya

A Nôegylet tevékenységérôl
A Nõegylet az elmúlt év során a korábbi években kialakított rendje szerint
tartotta alkalmait, vagyis február-május
között, és október-december között kéthetenként csütörtökön délután. Mind a
tavaszi, mind az õszi idõszakban 6-6 alkalomra került sor.
Témáink rendkívül változatosak voltak. Tavasszal is és õsszel is tanultunk
énekeket. Március elsõ péntekjén a református Nõegylettel közösen a református gyülekezeti teremben együtt vol-

tunk az ökumenikus nõi világimanapon.
Beszélgetéseink a hálaadás és a változásra való készség körül forogtak. Megszerveztük a húsvét hajnali és a finnek
számára tartott szeretetvendégséget.
Teológiai témákkal is foglalkoztunk:
hitünk tartalma és a római katolikus
egyház tanítása terén mélyültek ismereteink. Karácsonyra kedvenc verseinkkel, énekekkel, közös, gyertyafényes
együttléttel készültünk.
Isó Dorottya

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
VESZPRÉM
Márciius 16. Viirágvasárnapp
10.00 óra: Istentisztelet Ige: Mt 21,1-9
10.00 óra: Gyermek-istentisztelet
Márciius 20. Nagycsütörtök
17.00 óra: Gyónó istentisztelet úrvacsorával Ige: Jn 13,1-17
Márciius 21. Nagyppénteek
10.00 óra: Istentisztelet úrvacsorával Ige: Jn 19,16-30
17.00 óra: Passióolvasás
Márciius 23. Húsvét ünneepe
5.00 óra: Hajnali istentisztelet úrvacsorával és
szeretetvendégséggel
10.00 óra: Istentisztelet és úrvacsora Ige: 1Kor 5,6-8
10.00 óra: Gyermek-istentisztelet
Márciius 24. Húsvét másoodiik ünneepe
10.00 óra: Istentisztelet úrvacsorával Ige: ApCsel 10,34-43
BALATONALMÁDI
Márciius 16. Viirágvasárnapp 16.00 óra: Istentisztelet
Márciius 21. Nagyppénteek 16.00 óra: Istentisztelet úrvacsorával
Márciius 23. Húsvét ünneepe 16.00 óra: Istentisztelet úrvacsorával
BALATONFÛZFÕ
Márciius 23. Húsvét ünneepe 14.30 óra: Istentisztelet úrvacsorával
TAVASZI PROGRAMJAINK
Április 26. szombat 17.00 óra: Konfirmációi vizsga
Április 27. vasárnap 10.00 óra: Konfirmációi istentisztelet
Május 19-26. Látogatás a finn testvérgyülekezetnél
Június 1. 10.00 óra: Tanévzáró istentisztelet
Június 28. Gyülekezeti nap Balatonalmádiban 9-16 óra között

Biiblliaórák idõppontjaii: március 27; április 10; április 24; május 8;
(ezek csütörtöki napok) május 28 szerda (!); június 5. csütörtök
Téma: Kedvenc és problémás bibliai igéim
A Nõeegyllet allkallmaii:
április 3. csütörtök 16. 00 óra:
Gyógy-böjtkúra Szabó Kamilla vezetésével
április 17. csütörtök 16.00 óra:
Beszélgetés a Szentírásról Szabó Kamilla - Isó Dorottya
május 15. csütörtök 16.00 óra:
Ismerkedés a Gyülekezeti Liturgikus Könyvvel - Isó Dorottya
május 29. csütörtök 16.00 óra:
Humor az életben, a Bibliában és Luthernél - Isó Dorottya és
mindenki

LUTHER KÖR GYÕRBEN
Egyházkerületünk püspökének pártfogása alatt egy
Luther olvasókör mûködik a
gyõri székházban. Tagjai kb.
kéthavonta egyszer gyûlnek
össze, nagyrészt pedagógusok, de minden értelmiségit
szívesen látnak, akit érdekel
Luther teológiája, gondolkodása és vállalkozik Luther
mûveinek olvasására.

Szeretettel ajánlom fel
gyülekezetünk tagjainak a
lehetõséget arra, hogy bekapcsolódjanak e kör munkájába.
A következõ alkalomra
várhatóan április 19-én kerül sor.
Jelentkezni Isó Dorottya
lelkésznél a Luther kör vezetõjénél lehet!

Gyülekezeti nap harmadszor!
Június 28-án, szombaton, ismét várjuk a testvéreket a most már
hagyományos gyülekezeti napunkra! Kérjük jegyezzék be elõre
naptárjukba e napot! A gyülekezeti nap részletes programját május
hónap folyamán fogjuk hirdetni a templomban!
a veezeetõség

Az Evangélikus Egyházi Alapítvány
2007. évi beszámolója
A Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány a 2007.-es évben is az alapító
okiratban megjelölt céloknak megfelelõen végezte munkáját.
Hitélet támogatására a mûködési költségek kifizetése után 2.250.000.-Ft-ot
utaltunk át.
BEVÉTELEK
Nyító befizetés (2006.december 31.-én)
Egyháztagok befizetései
SZJA 1 % APEH átutalás
Banki kamatok
Bevétel összesen:

633914
2208750
474874
3678
3321216

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

KIADÁSOK
Hitélet támogatása
Ügyvitelre
Posta,Bank
Közremûködési dij, BANK
posta költség
bankköltség
könyvelõi költség
nyomdai költség
iskolák támogatása
család támogatása
egyéb költség
összesen:

2250000
356
6744
17988
6820
29566
160000
25043
130000
40000
14055
2680572

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Bevételek
Kiadások
Egyszámlán van 2007. jan. 01.-én
Házipénztárban 2007. jan. 01.-én
Egyenleg

3321216
2680572
462608
178036
3321216

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

Befizetéseket: veszprémi lakcímû 116 fõ, vidéki lakcímû 36 fõ fizette be.
Bevételek és kiadások havonkénti bontását csatoltam.
Szente József
2008. február 18.
alapítvány elnöke

Engesztelôdés
Középkori történet beszél Hildebrand lovagról, akit Brunó lovag vérig sértett. Véres bosszúra
is készült. Fölcsatolta kardját és
úgy indult ellenfele vára felé.
Mivel még korai hajnalóra volt,
útközben bement egy kápolnába. Nézegetni kezdte Krisztus
szenvedéstörténetének képeit.
Itt bíborpalástban, kigúnyoltan
volt látható az Úr. A kép fölirata:
"Szidalmazván nem szidalmazott." A másik kép fölirata így
szólt: "Szenvedve nem fenyegetõzött." A keresztre feszítés
képére ez volt írva: "Atyám! Bocsáss meg nékik!" Hildebrand
ekkor térdre borult. És amikor

Brunó lovag másnap fölkereste
õt, hogy bocsánatát kérje, Hildebrand átkarolta õt és csak
ennyit mondott: "Nincs mit
megbocsátanom!"
"Õ a mi békességünk, aki a
két nemzetséget eggyé tette, és
az õ testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést." (Ef 2,14) Ez történt Hildebrand és Brunó lovagokkal is.
Jézus maga békítette össze õket.
Aki Jézusra tekint, abban elhal a
bosszúvágy. Megváltó Urunk
engesztelõ lelket ad nekünk. (in:
Einar Lyngar: A gyermekek áhítatkönyve Lohses Forlag Fredericia 1975. 60. oldal)
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