
Kedves Testvéreim!

A világon semmi sem tör-
ténik véletlenül. … Ez fo-
kozottan igaz Isten üdvös-
ségtervére. … Isten tuda-
tosan teremti meg ezt a vi-
lágot, de úgy, hogy már ak-
kor tudja: az ő tökéletesre,
jóra teremtett világát az
ember elrontja. Ennek ter-
hétől maga az ember szen-
ved, de meg nem tud szaba-
dulni tőle. … Isten terve
azonban az ember meg-
mentésére ugyanabban a
percben készen áll. Még
meg sem történt a bűneset,
Isten már elrendelte azt a
napot, mely megfordítja a
világ, s benne az ember sor-
sát: az életből halálba sor-
rendjét megfordítja, hogy
halálból élet legyen.  …

Anélkül, hogy az emberi-
ség történelmét ebből a vég-
ső összefüggésből szemlél-
nénk, … véletlenek játéká-
nak láthatjuk az eseménye-
ket. Akkor nem látunk töb-
bet, mint amit történelem-

könyveink lapjai mutat-
nak: az örök küzdelmet, há-
borúkat, ellenségeskedéseket,
nyomorúságokat, járvány-
okat, a jó szándék kudarcba
fulladását, a kilátástalan-
ságot. … 

De ma azért gyűltünk
egybe ezen a hajnalon,
hogy ezt a látszatot elűz-
zük, s tekintetünket újra az
üdvösségtörténetre … emel-
jük.

Pillantsunk legelőször az
időpontra: a hajnalra,
amikor a fokozatosan emel-
kedő nap szinte másodperc-
ről másodpercre űzi el a sö-
tétséget, az éjszaka árnyait.
… Már ez a pillanat sem
véletlen. Benne ott rejlik a
szimbólum, a jel: vége a sö-
tétség, vagyis a rossz, a go-
nosz idejének. Vége a halál
korszakának! … Új idők
jönnek! A világosság, a
fény ideje köszönt ránk! Az
élet korszaka kezdődik. …
Ma még csak egy valaki
jött vissza a halálból, de az
az egy, mint első zsenge,

hirdeti: ez vár rátok is! …
Pillantsunk a küzdelem-

re is, mely a történelem ese-
ményein, s a történelem-
könyvek lapjain túlra mu-
tat, de ami nélkül mindez
végső soron érthetetlen ma-
rad, hogy az Isten küzdel-
met vállal értünk; hogy az
Isten erre a küzdelemre
építi fel a világot; hogy e
küzdelemnek fő alakja ma-
ga az Isten Fia; hogy e
küzdelemben az Istenfiú
egyáltalán nem kíméli
magát. Bár a győzelem
biztos, a küzdelem mégis el-
kerülhetetlen. … Egy ha-
talmas kozmikus harc a jó
és a rossz, az élet és a halál
között, melyben a rossz, a
halál nem válogat az eszkö-
zökben, de amelyben ő re-
ménytelenül küzd. … 215.

énekünkben Luther Már-
ton fogalmazza meg: „Ilyen
bajvívás nem volt még.
Küzdött halál és élet,
Mígnem a halál erején Az
élet győztessé lett, S az ige
valóra vált: Krisztus halá-
la a halált Elnyelte, meg-
csúfolta. Halleluja!”

Erre a küzdelemre utal
Jézus is az igében. …
Jézusnak nyomorúság a ré-
sze, mert ez a küzdelem
mérhetetlenül sok emberfe-
letti szenvedéssel és fájda-
lommal jár. De figyeljük
csak meg! Jézus múlt idő-
ben beszél. Még csak búcsú-
zik tanítványaitól, még
előtte áll az elfogatás, a
megcsúfolás, a korbácsolás,
a kereszt, de már múlt idő-
ben beszél. Abban a múlt
időben, perfektumban,
mely egyúttal a cselekvés
befejezettségét is kifejezi: le-
győztem a világot. A győ-
zelem már most az enyém.

folytatás a 2. oldalon

Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen 
énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: 

én legyőztem a világot. (Jn 16,33)

Áldott húsvéti ünneplést kívánunk min-
den testvérünknek! Adja meg Urunk
nekünk, hogy megerősödjünk a feltámadás
hitében, és megerősödött hitünk Krisztusról
tanúskodó életté váljon a mindennapokban
a világ számára!

Juhász Gyula: 

Húsvétra

Köszönt e vers, te váltig
visszatérő

Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében

égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön

élő,
Fogadd könnyektől harmatos

dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke

álom
S az élet: győzelem az elmúláson.



Felnőttként szántam rá ma-
gam a konfirmációra. A
Biblia mindennapi olvasása
juttatott el a hitig. Az alábbi-
akban leírom néhány, a
Szentírás olvasása közben tá-
madt gondolatomat.  

Amiért esetleg érdekes le-
het másoknak is, az nem a
gondolatok minősége, hanem
a megértés folyamatának
megláttatása. 

Vénnek való vidék?
(A fenti három szót, mely

egy film címének nagyobbik
része, csak a hangzása miatt
vettem kölcsön.) 

Európa öregszik. Ennek ha-
tása előbb-utóbb megjelenik a
gyülekezetekben. Amúgy is
jellemző, hogy többnyire az
idősebbek „érnek rá” temp-
lomba járni. A fiatalabbak-
nak, már a gyerekeknek is –
miért? - túl sok a dolguk.

Meghatározható-e olyan
minimum, ami azokat is a
gyülekezet élő közösségének
részévé teszi, akik maguk
vagy a körülményeik miatt
viszonylag ritkán látogatják a
gyülekezeti alkalmakat?

1. (nyilvánvaló) minimális

feltétel: a keresztség
A keresztségéről még nem

maga dönt az ember; a szü-
lőkben kell, hogy meglegyen
a felelősség a gyermekük
megkereszteltetésére. Hiszen
ez a tulajdonképpeni bejelent-
kezés a gyülekezetbe.

2. minimális feltétel: a
konfirmáció

Nem csak maga az ese-
mény, hanem az azt megelőző
oktatás is: dönteni is csak is-
meretek birtokában lehet.

3. (talán a legnehezebben
teljesíthető) minimális felté-
tel: a kapcsolattartás

évente legalább 3 istentisz-
telet

évente legalább 1 úrvacso-
ravétel

évente 1-2 összejövetel
(koncert, közös munka stb.)

Ezeken az összejöveteleken
létrejöhet az a szeretetközös-
ség, amelyre minden ember
vágyik: ahol mindenki foglal-
kozásától, anyagi helyzetétől,
életkorától, egészségi állapot-
ától függetlenül egyenrangú.
Aki megtapasztalja ezt akár
csak egy alkalommal is, annál
a gyülekezetnek „nyert ügye”
van. Akik jól érzik magukat
együtt, azok vágyni fognak
egymás társaságára.

Ez az érzés indíthat arra is,
hogy – következő lépésként –
legalább havonta 1-1 alkalom
jusson a hit és a közösség meg-
tartására és megerősítésére.

A mindennapokban pedig:
egy rövid igei fejezet elolva-
sására, egy ima elmondására
1-2 perc elég lehet. E percek-
nek sokkal nagyobb a jelentő-
ségük, mint ahogy a nap 24
órájához (1440 percéhez)
aránylanak: megteremtik a le-
hetőségét annak, hogy az ige
hathasson.

Aki a fentieket kevesli,
gondolja meg, hogy ez nem
azoknak szól, akik már fölis-
merték az ige jelentőségét, és
megteremtették, kijelölték
annak helyét a mindennapja-
ikban. Azoknak szólhat, akik
még csak keressük ezt: nem
cél, hanem kiindulási alap le-
het.

A jövő múlik azon, hogy
minél többekben bizonyos-
sággá váljék: Európa és a
templom – nem csak az evan-
gélikus egyházon belül – nem
„vénnek való vidék”. 

Bán Mihály
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Egy konfirmandus gondolatai

A gyónás
„….Megadatott nekünk ez a három: nem kell kény-

szerítésre vagy félelemből gyónnunk; mentesültünk
attól a gyötrelemtől, hogy pontosan felsoroljunk min-
den bűnt; és ezenkívül az az előnyünk is megvan,
hogy tudjuk, hogyan kell azt üdvösségesen használ-
nunk lelkiismeretünk vigasztalására és erősítésére. 

Ezt most mindenki tudja. Sőt sajnos nagyon is
megtanulta, hogy azt tegye, amit akar, hogy annyi-
ra hangsúlyozza a szabadságot, mintha soha többé
nem kellene gyónnia, vagy nem is szorulna rá.
Bizony hamar megértjük azt, ami jólesik nekünk,
és rendkívül könnyen felfogjuk, ha az evangélium
szelíden és lágyan szól.  … Mert aki nem akar hin-
ni az evangéliumban, sem aszerint élni, és nem
akarja azt tenni, amit keresztyén embernek tennie
kell, az ne is élvezze az evangélium áldását. Hova
jutnánk, ha csak a hasznát akarnád, de nem akarsz
érte semmit sem tenni, sem áldozatot hozni? Az
ilyennek tehát nem szól az, amit prédikáltunk, nem
is egyezünk bele abba, hogy  valamit is kapjanak és
élvezzenek szabadságukból, hanem ismét rájuk
eresztjük a pápát vagy a hozzá hasonlókat, hogy
igazi zsarnokként nyomorgassa őket. …

Először is azt mondtam, hogy még kétféle gyó-
nás van azon a gyónások kívül, amelyről itt beszél-
tünk. … Ezeknél egymagunkban gyónunk, és ké-
rünk bocsánatot magától Istentől vagy felebará-
tunktól. A Miatyánkban is megvan ez a kettő, ami-
kor ezt mondjuk: „Bocsásd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétke-
zőknek.” …

Jegyezd meg tehát azt, amit gyakran mondtam,
hogy a gyónásnak két része van. Az első a mi cse-
lekedetünk és dolgunk: panaszolom bűneimet, és
sóvárgok lelki vigasztalásra és felüdülésre. A másik
olyan cselekedet, amelyet Isten végez, amikor em-
ber szájába adott igével feloldoz engem bűneimtől.
Ez a második a legfontosabb és a legnemesebb
rész, amely a gyónást gyönyörűvé és vigasztalóvá
teszi. Eddig azonban csak a mi cselekedetünket sür-
gették, és csak azzal törődtek, hogy egészen tisztá-
ra meggyónjunk, a legszükségesebb, a második
részt pedig nem becsülték. …

Aki keresztyén, vagy az szeretne lenni, annak azt
a megbízható tanácsot adjuk, hogy menjen oda, és
szerezze meg ezt az értékes kincset. Ha nem vagy
keresztyén, vagy nem kívánod ezt a vigasztalást,
akkor másra hagyjuk, hogy kényszerítsen. … Mi
ugyanis úgy tanítunk, ahogyan mondtam: Aki nem
jószántából és a feloldozásért megy gyónni, az
hagyja csak abba. … Mondom: az igére a feloldo-
zásra kell nézned, azt kell nézned, azt kell sokra és
nagyra becsülnöd, teljes tisztelettel és hálával fo-
gadnod, mint valami kitűnő nagy kincset. …

Ha keresztyén vagy, soha semmiben sem szo-
rulsz arra, hogy kényszerítselek, vagy hogy a pápa
parancsoljon, hanem magad kényszeríted magadat,
és arra kérsz, hogy részesítselek benne. …

Ha tehát gyónásra biztatok, akkor csak arra biz-
tatok mindenkit, hogy legyen keresztyén. Ha rá-
veszlek erre, akkor már a gyónáshoz is elvezette-
lek.” (Forrás: Luther Márton: Nagy káté)

(folytatás az 1 oldalról)
És végül pillantsunk ar-

ra, amit a győzelem jelent
a számunkra, … melyet
igénk békességnek nevez. A
nyomorúságtól, a fájdal-
maktól, a betegségektől, a
szenvedéstől, a veszteségek-
től mi sem vagyunk mente-
sek. De a győzelem is a mi-
énk! És mindent, mindent
a győzelem felől szemlélhe-
tünk. Ha a győztesre tekin-
tünk – békességünk lesz.
Ha a győztesre, az Úr
Jézusra alapozzuk életün-
ket, akkor meglátjuk, hogy
nyomorúságaink múlan-
dóak, s a benne elnyert bé-
kesség az örök. … Ha
Urunk feltámadása éltet
bennünket életünk minden

napján, akkor benne még a
nyomorúság, a fájdalom, a
gyász, a betegség is javunk-
ra válik. ... 

E mai hajnal, s a feltá-
madás nem véletlen.
Urunk akarata, hogy bé-
kességünk, életünk, győzel-
münk legyen. Ne búslakod-
junk tehát, ne gyászoljunk
és ne sírjunk, hanem töröl-
jünk le minden könnyet,
emeljük fel tekintetünket,
és örüljünk tiszta szívből,
igazán, mert Urunk feltá-
madt, s az élet most már
mindörökre a miénk!
Ámen. 

(A 2008. húsvét hajnali
igehirdetés rövidített válto-
zata.)

Isó Dorottya

TANULJUNK  LUTHERTŐL!

Ezeket azért mondom nektek, hogy bé-
kességetek legyen énbennem. 

A világon nyomorúságotok van, 
de bízzatok: én legyőztem a világot. 

(Jn 16,33)
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Urunk 2009-es igéjébe vetett remény-
séggel adok számot elmúlt évi munkám-
ról: ami lehetetlen az embereknek, az
Istennek lehetséges” (Lk 18,27) 

Az ő Szentlelke teremt hitet, ismerteti
meg az emberrel bűnét és ad bűnbocsá-
natot, s így életet és üdvösséget; az em-
ber tevékenysége és fáradozása, bármi-
lyen szorgalmasan és hűségesen végezte
is azt el, ehhez nem elegendő. Ezért a kö-
szönet és hála egyedül őt illeti minden
beszámolónál!

Az elmúlt évben a következő szolgá-
latokat végeztem el:

A gyülekezetben:
- igehirdetői szolgálat általában kéthe-

tente, ünnepeken beosztás szerint
- részvétel a liturgiában
- kazuálék (keresztelés, esketés, temetés)
- látogatások
- lelkipásztori beszélgetések
- gyermekmunka: tavasszal heti 9,

ősszel heti 8 hittanóra; gyermek-isten-
tiszteletek előkészítése; Szilágyi-misék,
lelki napok; tanévzáró, tanévnyitó isten-
tiszteletek; gyermekek karácsonya; ta-
vasszal a konfirmációi, ősszel az előké-
szítő csoport vezetése; keresztelési em-
léklapok intézése

- tavasszal a nőegylet vezetése, ősszel
az új vezető segítése

- felnőttek felkészítése keresztelésre,
konfirmációra, áttérésre

- jegyesoktatások
- az őszi bibliaórák tematikájának ös-

szeállítása, az alkalmak vezetése

- reformációi műsor összeállítása
- hangszervásárlás a Gospel kórusnak
- bekapcsolódás a hammelburgi test-

vérgyülekezeti csoport programjának
tervezésébe, lebonyolításába

- részvétel a gyülekezeti nap tervezé-
sében, lebonyolításában

- az óvoda ügyében tárgyalások
- a gyülekezeti jelölőbizottság ülései-

nek vezetése, másodfelügyelő-választás
lebonyolítása

- két gyülekezeti újság szerkesztése
Gyülekezeten kívüli lelkészi szolgálatok:
- helyettesítés Öskün két alkalommal
- ádventi vendégszolgálat Várpalotán
- két áhítat Révfülöpön diakóniai kon-

ferencián
- három áhítat a veszprémvölgyi ko-

lostorban
- igehirdetés a betegek világimanapján

a kórházban
- előadás Várpalotán az óvoda meghí-

vására
- előadás az ökumenikus hitoktatói fó-

rumon
- előadás az egyházkerületi pedagógus

csendesnapon
- vendégszolgálat Hévizgyörkön a kó-

russal együtt

- homiletikai előkészítő LMK-ra
Társadalmi teendők:
- hősök napi megemlékezés
- Brusznyai emlékmű avatáson részvétel
- borlovagok avatása Vörösberényben

Közegyházi feladatok:
gyülekezeti munkaprogram összeállí-

tásának megszervezése, a gyermek mun-
kaprogram elkészítése

hatodévesek vizsgáztatása hittanóra
tartásából a Budavárban és Debrecenben

- a várpalotai óvoda igazgatótanácsá-
nak vezetése

- a révfülöpi oktatási központ igazga-
tótanácsa munkájában részvétel, majd az
igazgatótanács vezetése

- zsinat, zsinati jegyzői feladatok
- Luther-konferencia szervezése, veze-

tése Révfülöpön
- öt áhítat az ATV televízió Nemcsak

kenyérrel él című műsorába
- a Keresztyén Igazság című folyóirat

tavaszi és őszi számának szerkesztése
- a Dunántúli Harangszó számára az

etika cikksorozat írása
- Luther-olvasókör vezetése a püspöki

hivatalban
- cikk az Evangélikus Életnek nagy-

csütörtökre, valamint a munkaprogram
bemutatása

- egy hónapos német nyelvtanfolya-
mon Erlangenben (német nyelvű áhítat
tartása + interjú a Martin Luther Bund
folyóiratának)

Isó Dorottya

LELKÉSZI
JELENTÉS A 
2008. ÉVRŐL

LELKÉSZI JELENTÉS A 2008. ÉVRŐL
A 2008-as évre visszatekintve, Jézus szava alap-

ján: Én élek, és ti is élni fogtok, újra megtapasztal-
hattuk, hogy a gyülekezet csak akkor él, és csak ak-
kor gyülekezet, ha Krisztushoz kapcsolódva,
Krisztus éltető szavát hallgatja és megtartja. Isten
igéjének hirdetését és terjedését segíti minden szol-
gálat a gyülekezetben. Ennek alapján végeztem
minden feladatot az elmúlt évben is. Istennek le-
gyen hála ezért.

Gyülekezetben végzett szolgálatok:
- Istentiszteletek  Veszprémben, Balatonalmádi-

ban, Balatonfűzfőn, a beosztás szerint.
- Látogatások, betegúrvacsorák, lelkipásztori be-

szélgetések, esküvői, felnőttkeresztelési és konfir-
mációi felkészítések, tavaszi bibliaórai sorozat, hit-
tanórák, tavasszal a konfirmációi előkészítő, ősszel
a konfirmációra felkészítő foglalkozások, részvétel
a Szilágyi Iskola lelki napjai lebonyolításában.

- Rovaniemi testvérgyülekezetet meglátogató cso-
port szervezése, vezetése, áhítat öregek otthonában,
gyülekezetünk bemutatása, igehirdetés a nagy-
templomban.

- Hammelburgi testvérek látogatásának megszer-
vezése, programkialakítása, lebonyolítása vezető-
társak segítségével.

- Weltler Gábor teológus fogadása.
-  Gyülekezeti nap szervezése, vezetőségi, presbi-

teri ülések, közgyűlések vezetése; férfikör meg-
szervezése, leendő vezetőjével együtt; szeretetven-
dégségek szervezésében részvétel.

- Tárgyalások indítása az óvoda ügyében az ön-
kormányzattal.
- Szentgotthárdi gyülekezeti csoport fogadása.
-  Felolvasó állvány típusának kiválasztása.

-  Országos  Egyház számítógépes tanfolyamán
részvétel.

Gyülekezeten kívüli szolgálatok:
- Helyettesítés Öskün két alkalommal.
- Úrvacsorai igehirdetés LMK-n, lelkészgyűlések

szervezése és vezetése, annak elnökeként.
- Előadás a VEAB és a Laczkó Dezső Múzeum

szervezésében megtartott Biblia konferencián.
-  Újévi cikk a Balatonfűzfői újságba, Vehir inter-

jú az ifjúságról.
- Egyházmegyei közgyűlésen, egyházkerületi na-

pon, és missziói napon, Ordass Lajos halála évfor-
dulója alkalmából rendezett megemlékezésen való
részvétel.

- Tűzoltószerek megáldása, imádság a Benesi
dekrétumok ellen tiltakozó összejövetelen a ván-
dorkeresztnél.

- Református lelkésziktatáson részvétel, áldás
Kádártán és Vörösberényben, életfa áldás
Kádártán.

-  Bibliatörténeti vándorkiállítás szervezése és fel-
állítása a gyülekezeti teremben.

Közegyházi szolgálatok:
-  Az Országos Gazdasági Bizottság tagjaként

részvétel a bizottság munkájában a bizottsági ülése-
ken Budapesten.

-  A Fraternitás Lelkészegyesület elnökeként
közgyűlés megtartása, hittankönyvkiadás bonyolí-
tása, forgalmazása országos szinten, Jánossy
Lajos: Az egyházi év útmutatása c. könyve új kia-
dásának elindítása, szöveggondozása, korrektúrája,
nyomdai munkálatai és a könyv terjesztése.

Isó Zoltán

A 2008. ÉV STATISZTIKAI 
ADATAI

veszprémi istentiszteletek: 66
balatonalmádi istentiszteletek: 54
balatonfűzfői istentiszteletek: 15
veszprémi úrvacsorák: 36
balatonalmádi úrvacsorák: 16
balatonfűzfői úrvacsorák: 15
gyermek-istentiszteletek: 38
Szilágyi-misék: 8
Szilágyi lelki napok: 2
bibliaórák: 15
nőegylet alkalmai: 12
férfikör alkalmai: 2
szeretetvendégségek: 3
gyülekezeti nap: 1
hittanórák a Szilágyiban:
kb.280+240
hittanórák a gyülekezeti teremben:
kb.100+52
hittanórák a padányisoknak:
kb.60+52
hittanórák Almádiban: kb.20
hittanóra Városlődön: kb.18
konfirmációi előkészítők: 12
konfirmációi órák: 16+13
ifjúsági órák: 3
látogatások: 78
lelkipásztori beszélgetések: 65
betegúrvacsora: 2
keresztelés:19
konfirmáció: 7+2
áttérés: 2
esketés:12
temetés: 13
felkészítés felnőtt keresztelésre, át-
térésre, konfirmációra: 83
jegyesoktatás:28
presbiteri ülés: 3
közgyűlések: 2
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Az elmúlt 2008-as évet, úgy
gondolom, hogy nagyon jelentős
és pozitív előjelű  évnek mondhat-
juk magunk mögött! Hogy miért
jelentős? Szerintem azért, mert egy
nagy és hasznos dolgot kezdemé-
nyeztünk és a gépezetét próbáljuk
most indítgatni, hogy a lehető leg-
olajozottabban induljon és utána
pedig működjön tovább az idők
végezetéig, míg a veszprémi gyü-
lekezet él! Ez pedig egy  evangéli-
kus óvoda létrehozása a városban.
A város vezetésével előrehaladott
tárgyalások zajlanak.

A pozitív előjelet pedig azért
kapta, mert a pénzügyi gazdálko-
dásunk javult, sőt rendszeres bevé-
teleket könyvelhettünk el hónap-
ról-hónapra, ami korábbi években
nem volt! Az alapítványunk pénz-
ügyi bevételei is meghaladták jó-
val a tervezetteket. Én úgy gondo-
lom, hogy ezek a legfontosabb ese-
mények az elmúlt 2008-as évben.

Természetesen sok más fontos
és elvégzendő feladatunk is volt
még az előzőekkel párhuzamosan.
A teljesség felsorolását most en-
gedjék meg, hogy ne tegyem, csak
néhány fontos eseményt említe-
nék, ahol a jelenlétemmel képvi-
selve a veszprémi gyülekezetet,
jelen voltam.

Óvodával kapcsolatos tárgyalá-
sok a polgármesteri hivatalban

egyházmegyei közgyűlések
országos konferenciák
templomszentelési ünnepek
presbiteri ülések
egyházkerületi közgyűlések

gyülekezeti elnökségek konfe-
renciája

országos felügyelői konferencia
városi rendezvényeken való

részvétel
Pápán esperes beiktatás
gyülekezeti nap
kirándulás (Szarvasra)
külföldi testvérgyülekezet fo-

gadása, programjának szervezése
(hammelburgiak)

finnországi, Rovaniemi testvér-
gyülekezeti látogatás

Természetesen nem csak utaz-
tam, hanem itthon is tettem a dol-
gomat, amit a jó Isten  útmutatásá-
val végeztem. Ellenőriztem pénz-
ügyi dolgainkat a kiadás és a bevé-
tel oldalon  egyaránt. Elkezdtük a
templom belső felújítási projektjét,
terveinek az előkészítését és a  ter-
vezést is. Készítettem néhány pá-
lyázatot is, amelyek nyertek, és a
gyülekezet  gyarapodását segítet-
ték (lap-top és egy szintetizá-
tor).De a mindennapi munkában
való segítség és LELKÉSZEINK
munkájának világi vonalbéli segí-
tése, és támogatása is a  feladataim
közé tartozott és tartozik.

Beszámolóm végeztével a jó
Isten segítségét kérem az eljöven-
dő 2009-es évben munkám további
végzéséhez. Kérem a jó Istent a
veszprémi gyülekezet gondviselé-
sére és lelkészeink további mun-
kájának az útmutatására.

Erős vár a mi Istenünk!
Bereczky Gyula

felügyelő

2008. évi felügyelői jelentés

A mostani az első alkalom, hogy a
veszprémi gyülekezet másodfelügye-
lőjeként éves beszámolót készítek, hi-
szen a gyülekezet tavaly bízott meg ez-
zel a feladattal. Istennek hálát adva,
munkámhoz Tőle kérve útmutatást,
bölcsességet, vállaltam a felelős megbí-
zást. Március 16-án választottak meg,
beiktatásom április 13-án volt, ünnepé-
lyes keretek között.

A feladatokból gyülekezeti munka-
társként, presbiterként korábban is ki-
vettem részem: finn vendégeknek
mindig örömmel segítek, tolmácsolok,
fordítok. Tavaly február 24-én templo-
munk, gyülekezetünk adott otthont a
Szironta csengettyű együttes koncertjé-
nek, melynek a Veszprémi Magyar-
Finn Egyesület tagjaként is egyik szer-
vezője voltam. Májusban, pünkösd va-
sárnapján a rovaniemi vendégek érke-
zésekor Isó Dorottya lelkész igehirdeté-
sét fordítottam. A környező települése-
ken is számítanak rám: januárban és
februárban a balatonfüredi gyülekezet-
ben hirdettek igét finn testvéreink, júni-
usban, a finnugor lelkészkonferencia
idején Várpalotán tolmácsoltam, segí-
tettem a gyülekezeti kapcsolat építés-
ében. És ha már a más gyülekezetekkel
való kapcsolattartásról szólok, megem-
lítem, hogy május 25-én részt vettem a
somlóvecseiek ünnepén, a felújított

imaház avatáson, orgonaszentelésen,
június 29-én Biblia-kiállításon az ajka-
padragkúti gyülekezetben, július 18-19-
én a kőszegi Szélrózsa ifjúsági találko-
zón, melyet hetedik alkalommal ren-
deztek meg, Hol a határ? címmel; szep-
tember 27-én Pápán Polgárdi Sándor
esperes beiktatásán, október 19-én
Sopronban, ahol az evangélikus temp-
lomban Varnus Xaver orgonaművész
koncertezett.

A veszprémi gyülekezet alkalmain is
igyekszem rendszeresen jelen lenni, így
a presbiteri üléseken februárban, júni-
usban, szeptemberben,a július 5-i gyü-
lekezeti napon Balatonalmádiban, a
gyülekezet ügyeit, az óvodát érintő
megbeszéléseken a városházán. A re-
formáció ünnepe előtt, október 29-én a
nőegylet alkalmán tarthattam beszámo-
lót a nyári Luther kirándulásról. Nagy
öröm és ajándék számomra, hogy au-
gusztusban eljuthattam a hitújító szülő-
helyére, életének főbb színhelyeire.
Megható volt ott állni a wittenbergi vár-

templomban és evangélikus himnu-
szunkat zengeni.

Gyülekezeti tagokkal együtt vettem
részt a a siófoki egyházkerületi misszi-
ói napon május 17-én, a gyülekezeti ve-
zetők számára meghirdetett konferenci-
án, szeptember 12-13-án, Révfülöpön.
Első alkalommal jutottam el a révfülöpi
országos felügyelői konferenciára no-
vember 7-8-án, ahol sok új munkatárs-
sal találkoztam, sok ismerőssel gazda-
godtam, majd egy hét múlva az egyház-
megyei közgyűlésre, szintén
Révfülöpre.

Most így átnézve, átgondolva és leír-
va az elmúlt év eseményeit, programja-
it, úgy érzem, sokszínű, gazdag, élmé-
nyekkel teli év volt. Vezetőink és a gyü-
lekezeti tagok bocsánatát kérem, ha va-
lamit nem úgy sikerült teljesíteni, elvé-
gezni, ahogyan azt várták tőlem.
Szeretnék a jövőben is hasznára lenni a
gyülekezetnek, minél többet segíteni,
szívből jövően. Kérem Istentől, hogy
ne csak feladatot, tennivalót adjon, ha-
nem az ehhez szükséges testi és lelki
erőt. „Elég néked az én kegyelmem,
mert az én erőm erőtlenség által ér cél-
hoz” (2Kor 12,9) Imádkozom, hogy
Isten adjon lelki megújulást gyülekeze-
tünknek!

Balla Emőke
másodfelügyelő

Sokszínű, 
gazdag év

Másodfelügyelői beszámoló

A Veszprémi Evangélikus Egyházi Alapítvány a 2008-as évben is
az alapító okiratban megjelölt céloknak megfelelően  végezte
munkáját.
Hitélet támogatására - a működési költségek kifizetése után -
2.350.000 Ft-ot utaltunk át. 
BEVÉTELEK 

KIADÁSOK

A befizetéseket: veszprémi lakcímű 114 fő, vidéki lakcímű 40 fő
fizette be.

Amikor megköszönöm Testvéreim befizetését és adományát,
egyúttal kérem, ha alapítványi csekken fizetnek be adományt, egy-
házfenntartási járulékot, szíveskedjenek a csekk jobb felső
sarkában adószámukat feltüntetni. Adójóváírás csak ez esetben
érvényesíthető!

Szente József alapítvány elnöke

Az Evangélikus Egyházi Alapítvány
2008. évi beszámolója
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2008. február-június
2008 tavaszán hat alkal-

mat töltött együtt nőegyle-
tünk tagsága. Együttléte-
ink követték a már kiala-
kult hagyományokat: 
megtartottuk a nők öku-
menikus világimanapját,
foglalkoztunk böjti tisztí-
tókúrákkal, a Biblia és
Luther humorával, az egy-
ház vicceivel, biblikus té-
maként a Szentírás volt, a
maga teljességében, tanul-
mányozásunk tárgya. Egy
alkalommal pedig a gyü-
lekezet többi tagjára is ki-
terjesztettük alkalmunkat,
hogy a liturgikus kérdé-
sekről beszélgethessünk.

A nyár folyamán a
Nőegylet vezetésének kér-
dése is megoldódott.
Bereczky Gyuláné
Pannika vállalta ezt a
szolgálatot, s az ősz folya-
mán nagy lelkesedéssel el
is kezdte munkáját. 

Az ősz során igyekeztem
új vezetőnk munkáját
mindenben támogatni és
bevezetni e szolgálat „rej-
telmeibe”. Ezentúl tehát
gyülekezetünk nőtagjai,
de férfijai is nőegyleti kér-
désekben  Pannikát keres-
sék, aki teljes joggal inté-
zi most már nőegyletünk
ügyeit. Én magam pedig
megmaradok a nőegylet
számára is a pásztori fel-
adatok végzésére.

Isó Dorottya

2008. szeptember- 
december

2008. őszén vettem át a
Nőegylet vezetését.

Munkahelyi elfoglaltsá-
gaim miatt változtatni kel-
lett a Nőegylet alkalmai-
nak időpontján. Október
1-től kéthetente szerdai
napokon 17 órától találko-
zunk a gyülekezeti terem-

ben. A számomra újszerű
feladatban való elindulás-
hoz sok segítséget  kap-
tam elődömtől, Pintér
Rozáliától és Isó Dorottya
lelkészasszonyunktól.

Az első találkozást az is-
merkedésnek, az előttünk
álló feladatok, alkalmak
megbeszélésének szán-
tam. Igyekeztem  színes,
változatos programot
összeállítani, figyelembe
véve az egyházi  ünnepe-
ket, alkalmakat. Az őszi-
téli időszak alkalmait, ter-
vezetét az asszonytestvé-
rek elfogadták. 

Alkalmaink a következők
voltak:

Okt. 1. Újra együtt! Él-
mények és tervek 

Okt. 15.  „A magyar
asszonyok szerepe a refor-
máció terjesztésében, kü-
lönös tekintettel Debrecen
városára” –előadás 

Okt. 29. A reformáció
városai(diaképes élmény-
beszámoló)- Balla Emőke

Nov. 12. Beszélgetés az
imádságról 

Nov. 26. Karácsonyi vi-
rág és asztaldíszek készí-
tése 

Dec. 10. Nőegyleti ka-
rácsony 

Ádvent első vasárnapján
tartottuk a hagyományos
karácsonyi vásárt, amely
nagyon sikeresnek bizo-
nyult. Bevételünk: 

27000Ft. 
Nőegyleti alkalmaink

létszáma változó, általá-
ban 10-15 rendszeresen
templomba járó  asszony-
testvér vesz részt az
összejöveteleken. 

Karácsony előtt ado-
mányok útján gyarapo-
dott, szépült a teakony-
hánk, így került ide egy
szárítóállvány és függöny
az ablakra, a gyülekezeti
terembe pedig egy gyer-
tyatartó, amit már több-
ször használtunk is. 

Bereczky Gyuláné

A F É R F I K Ö R
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az Egyházak Világtaná-
csa az utóbbi évek során
egyre többet foglalkozik a
férfiak helyzetével az egy-
házban és a társadalom-
ban. Evangélikus egyhá-
zunk lépéseket tett a férfi
hiány mérséklésére, amely
a gyülekezeteken belüli
férfikör életre hívásában
nyilvánult meg. A mi gyü-
lekezetünkben Isten ke-
gyelméből 2008. október
30-án alakult meg a férfi-
kör, hivatalos nevén a
Veszprémi Evangélikus
Férfikör 15 fő-vel, jelen-
legi létszám 24 fő. Eddig
négy alkalommal volt
együttlétünk, havi egy al-
kalommal találkozunk,
előre megtervezett idő-
pontban és témákkal, ame-
lyek rugalmasan változtat-
hatók. Az együttlétek ge-
rincét természetesen Isten
dicsőítése, hitünk erősíté-
se a gyülekezetünk és hívő
testvéreink iránti tenni-
akarás határozza meg.

(folytatás a 6. oldalon)

Beszámoló a Nőegylet tevékenységéről

A nőegylet és a Veszprémi Evangélikus Férfikör tagjai baráti beszélgetésen 
egyeztették a feladatokat



A számvevőszék tagjai a 2009. február 17-i
ülésen átvizsgálták mindkét gyülekezet kiadá-
sait és bevételeit. Megállapították, hogy a
bevétel több volt mind a kiadás, így a veszpré-
mi és a balatonalmádi gyülekezetnél egyaránt
pénzbeli gyarapodás történt. A költ-
ségvetéshez viszonyítva a bevételek megha-
ladták az előirányzottat, a kiadások pedig nem

érték el az előirányzott mértéket. Egyik
gyülekezetnél sem volt a szokásos mértéket
meghaladó nagyobb beruházás vagy felújítás.
A számvevőszék a bizonylatolást rendben
találta. Megállapította, hogy a kiadások min-
den esetben az egyházi célokat szolgálták.

Horváth Ferencné 
számvevőszéki elnök
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(folytatás az 5. oldalról)

A F É R F I K Ö R
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Az együttlétek témái
összefoglalóan: előadások,
találkozók, szabadidő
programok, segítségnyúj-
tás (szívességbank). A
templom környezetének
gondozása. 

Az információáramlás és
a kommunikáció több for-
mában is  biztosított, sze-
mélyesen, telefonon, e-
mailben.

Eddig mit tettünk és mi-
ben vettünk részt röviden:

- november: Révfülöp
missziói nap

- december: karácsonyi
felkészülés, fenyővásárlás,
felállítás

- január: ökumenikus
imahéten való aktív rész-
vétel

- kapcsolatfelvétel a töb-
bi férfikörrel, ahol igény
merült fel, ott személyes
találkozás

- együttműködés a nő-
egylettel

- időbank létrehozása –
segítségnyújtás 

- készülődés a május 23-i
missziói napra

- Révfülöp: Luther-kon-
ferencia

- együttléteken való rész-
vétel (75 %)

A legfontosabb, hogy
együtt gondolkozzunk és
érezzünk, gyülekezetünk
hitbeli és testvéri erősödé-
séért.

Isten áldását és kegyel-
mét kérem a férfikör szol-
gálatához!

Lóczi Tibor
a férfikör vezetője

JELENTÉS
a veszprémi és a balatonalmádi evangélikus gyülekezet 

2008. évi gazdálkodásáról
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ÉNEKKARI
BESZÁMOLÓ

A tavalyi évben énekkarunk a
szokott profillal működött, ami
azt jelenti, hogy egynemű női
karként. Ezen a felálláson csak
akkor változtattunk, amikor ki-
segítőinkkel több szólamú mű-
veket adtunk elő. Próbáinkat
hétfő délután 6 órakor rendsze-
resen megtartottuk, kivéve a
nyári szünidőt. Repertoárunkat
az alábbi művekkel gyarapítot-
tuk: 

Csorba István: Nem maradok
el tőled; Praetorius: Erős vár a
mi Istenünk; Gumpelzhaimer:
Isten a mi oltalmunk; Gárdonyi
Zoltán: Erős vár a mi Istenünk;
Nicolaus Herman: Legdrágább
ajándékodért; Rezessy László:
Ó, jertek énekeljünk; Rezessy
László: Jézus szenvedésedről;
Csomasz Tóth Kálmán: Szelíd
szemed Úr Jézus; Josquin des
Prez: Megváltónkról hitet vall-
junk; Draskóczy László: Jövel,
Szentlélek Isten.

Karénekléssel az alábbi idő-
pontokban szolgáltunk:

Február 2. Révfülöp: Luther-
konferencia – Erős vár a mi
Istenünk variációk; március 2.
Dr. Terray Jusztina temetése;
március 16. virágvasárnap;
május 18. pünkösd; november
9. Hévizgyörk, vendégszolgá-
lat; december 21. „Karácso-
nyi” éneklés.

Szelényi Pál 
karnagy

AZ EGYÜTT ZENÉLÉS MAGA A
BOLDOGSÁG

2007 novemberében alakult
a veszprémi evangélikus gos-
pel-kórus.

Nyolcan vagyunk törzsta-
gok, vannak vendégszereplők,
akiket elhívunk időszakosan a
szereplésekre. Szeretünk egy-
ütt énekelni. A gyermekeinket
rendszerint visszük magunk-
kal a próbákra, fellépésekre,
hogy a következő nemzedék is
összeszokjon, hisz kell az
utánpótlás. A kicsi Hegedűs
Ági, játék helyett már minket
választ. Az is igaz, hogy nem-
csak kórus, hanem kicsit „ba-
ba-mama klub” is vagyunk. 

Tavaly a legnagyobb munkát
a karácsonyi koncertbe fektet-
tük, de énekeltünk húsvétkor,

pünkösdkor, esküvőn, a néme-
teknek, vagy csak úgy.

Ösztönzi a lányokat a sze-
replés és a sikerélmény, így
mindig találunk valami célt,
ahol megmutathatjuk mit ta-
nultunk. Leginkább zongora-
kísérettel énekelünk, általában
2 szólamban. 2008. év végére
16 tanult darab lett a tarso-
lyunkban, amiket bemutattunk
a gyülekezetnek.

Az idén nagy erőkkel készü-
lünk a kerületi egyházi kórus-
találkozóra Nemescsóra, aho-
vá 10-en megyünk, ott képvi-
seljük a veszprémi evangéli-
kusokat.

Kiss Szilvia
kántor

A gospel-kórus 2008-as évi jelentése Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett!

Nyilvánvalóvá lett minden nép előtt,
hogy az Úr hatalmas Megváltó.

Feltárta igazságát a nemzetek előtt,
hűséggel és szeretettel emlékezett meg népéről.

A világ népei mindenütt látták,
hogy miként szabadítja meg őket.

Ujjongjatok az Úr előtt szerte a földön,
örvendjetek és vigadjatok zsoltárt zengve! (Zsolt 98,1–4)

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak 
és a Szentléleknek,

miképpen volt kezdetben, most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. Ámen.

Énekeljetek az Úrnak új éneket,
mert csodákat tett, és jobbja szabadulást szerzett!

(Cantate, azaz az éneklés vasárnapjának – Húsvét u. 4. va-
sárnap – bevezető, introitus zsoltára)

A gyülekezetünkben szol-
gálatot végző testvérek
portréját bemutató soroza-
tunkban ez alkalommal
kántorunkkal, Kiss Szilvi-
ával ismerkedhetünk meg.

Hárman vagyunk lánytest-
vérek, a szüleink 8 évesen
beírattak minket zeneiskolá-
ba. A húgom fuvolázott, a
nővérem oboázott, én pedig
zongorázni kezdtem.

Gyerekkorunkban – még
Tibor bácsi idején – mindig
kellett szerepelnünk a gyüle-
kezet előtt a szeretetvendég-
ségeken.

Nagypapám Kapolcson 47
évig volt evangélikus lel-
kész. Mikor náluk voltunk,

természetes volt, hogy – az
akkor még fújtatós – orgoná-
hoz én ültem. Senki nem kért
rá, vagy erőltette volna, egy-
szerűen természetes volt,
hogy kántor leszek. Nagyon
tiszteltem és szerettem a
nagyapámat, fontos volt,
hogy büszke legyen rám. A
pedál használatát csak ké-
sőbb, a fóti kántorképzőben
tanultam meg.  

A zsámbéki tanítóképző
után elvégeztem az ELTE
ének-zene karvezetés szakát.
Akkor tájt már helyettesítet-
tem veszprémi templomunk-
ban. Weltler János szívesen
kért meg, és szeretettel tá-
mogatott, látott el jó taná-
csokkal, mindig volt egy
kedves, bíztató szava.
Hiányoznak is ezek a sza-
vak. 

2003-ban neveztek ki kán-
torrá, amit megtisztelőnek
éreztem, szívesen vállaltam
a szolgálatot. Mindig öröm-
mel ülök az orgonához, lét-
elemem a zenélés, legyen az
zongora vagy orgona.
Dórival és Zolival nagyon jó
a kapcsolatom, számíthatok
rájuk mindenben, mindig
fordulhatok hozzájuk biza-
lommal, legyen az szakmai

vagy magán jellegű. Ha
adódnak nehézségek, közö-
sen leküzdjük őket.

Gyülekezetünk nagyon jól
énekel együtt, könnyű őket
kísérni. Nem lassulunk, lehet
őket „vinni előre”. Az isme-
retlenebb dallamokba is ha-
mar „belejönnek”, csak bíz-
tatni tudok mindenkit, hogy
bátran énekeljenek továbbra
is!

Az együtt zenélés számom-
ra maga a boldogság, legyen
az korrepetíció, vagy együtt
éneklés. 2007 novemberében
alakult a gyülekezet Gospel
kórusa, mely fiatal lányok-
ból, asszonyokból áll.

Gyermekeinket is hozzuk a
próbára, már a hét egy fontos
momentuma, hogy találkoz-
zunk, beszélgessünk, énekel-
jünk. Mindig lelkesen tanul-
juk darabjainkat az aktuális
ünnepre. 

Zenei pályához elég rögös
út vezetett, most végre a
miskolci zeneművészetit
végzem zongoratanár sza-
kon. Mindenem megvan,
amire vágyhat egy ember.
Férjem, gyönyörű kislá-
nyom, és azt csinálhatom
nap mint nap, amit szeretek. 

Kiss Szilvia



ÜNNEPI  ISTENTISZTELETI  REND

Program:
9.00–9.30: gyülekezés,

énektanulás, köszöntés –
Verasztó János kerületi
missziói lelkész,    Isó
Zoltán lelkész

9.30–10.00: evangeli-
záció: Egyenesedjetek fel

… Lk 21,28 – Isó
Dorottya lelkész

10.00–11.00: Válság?
Váltság! – előadás három
témában   

Válságban az ember? –
Dr. Koczinszky Éva iro-
dalomtudós

Válságban a társadalom?
– Czakó Gábor író

Válságban az egyház? –
Ittzés János püspök

11.00–11.30: szünet
11.30–12.30: kerekasz-

tal-beszélgetés
12.30–14.00: ebéd
14.00–15.00: „Csendes 
csodák” - Hűvösvölgyi 
Ildikó színművész 
műsora
15.00–15.45: az orosz-

lányi evangélikus ének-
kar szolgálata

15.45–16.00:
Záróáhítat: „Közelebb
van hozzánk az üdvösség
(Rm 13,11-14) – Ittzés
János püspök

VESZPRÉM
Április 5.
Virágvasárnap
10.00 óra: Istentisztelet

(igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Zof 3,14–17

10.00 óra: Gyermek-is-
tentisztelet

Április 9.
Nagycsütörtök
17.00 óra: Gyónó isten-

tisztelet úrvacsorával
Ige: 2Móz 24,1–8

Április 10. Nagypéntek
10.00 óra: Istentisztelet

(igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Zsolt 22,12.15–20

17.00 óra: Passióolvasás
Április 12. Húsvét ün-

nepe
5.30 óra: Hajnali isten-

tisztelet úrvacsorával és
szeretetvendégséggel

10.00 óra: Istentisztelet
(igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Jn 20, 1–10

10.00 óra: Gyermek-is-
tentisztelet

Április 13. Húsvét má-
sodik ünnepe

10.00 óra: Istentisztelet
(igeliturgia+úrvacsora)
Ige: Jn 11,17–32

BALATONALMÁDI
Április 5. 
Virágvasárnap  16.00

óra: Istentisztelet (igelitur-
gia+úrvacsora)

Április 10. Nagypéntek
16.00 óra: Istentisztelet
(igeliturgia+úrvacsora)

Április 12. Húsvét ün-
nepe 16.00 óra: 

Istentisztelet (igelitur-
gia+úrvacsora)

BALATONFŰZFŐ
Április 12. Húsvét ün-

nepe 14.30 óra: 
Istentisztelet (igelitur-

gia+úrvacsora)

Bibliaórák 
időpontjai:

Április 2. csütörtök 17 óra:
Az egyház ünnepi közösség: a
templom és az istentisztelet 

Április 16. csütörtök 17 óra:
Az egyházi esztendő

Április 30. csütörtök 17 óra:
Az egyház tanít az igéről és a
keresztségről

Május 7. csütörtök 17 óra:
Az egyház tanít az úrvacsorá-
ról és a kulcsok hatalmáról

Május 21. csütörtök 17 óra:
Az egyház tanít az egyházi
szolgálatról, az imádságról

Június 4. csütörtök 17 óra:
...és a kereszthordozásról

A nőegylet 
alkalmai:

Április 1. szerda 17 óra:
Előadás a veszprémi nőegyle-
tek történetéről – Jákói
Bernadett

Április 15. szerda 17 óra:
Válság a családban, a társada-
lomban – Dr. Péterfia Katalin

Április 29. szerda 17 óra:
Sztehló Gábor év van – előa-
dás, beszélgetés

Május 20. szerda 17 óra:
Felkészülés testileg-lelkileg a
missziói napra

Június 3. szerda 17 óra:
Tanév-munkaév záró együtt-
lét jókedvben; tervezgetés a
jövőre

A férfikör tavaszi
alkalmai:

Április 24. péntek 17 óra: A
Biblia lutheri értelmezése –
előadó: Dr. Fabiny Tibor

Május 14. csütörtök 17 óra:
Beszélgetés a hitről – témát
felvezeti: Lóczi Tibor

Június 11. csütörtök 17 óra:
A Biblián kívüli, apokrif ira-
tok – előadó: Isó Zoltán

MISSZIÓI  NAP  VESZPRÉMBEN
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Március 23-án, szombaton, gyülekezetünk ad otthont
az egyházkerület missziói napjának. Szeretettel hívjuk
testvéreinket erre az alkalomra! A várható 3-400
vendég ellátása, kalauzolása, segítése sok feladatot ró
gyülekezetünkre. Ezért kérjük a testvéreket, hogy aki
csak teheti, vállaljon részt valamely szolgálatban! A
konkrét tennivalókról különböző gyülekezeti alkal-
mainkon fogunk beszélgetni, hirdetjük az isten-
tiszteleteken, illetve érdeklődni lehet a lelkészi hivatal-
ban telefonon vagy személyesen.

A nap témája: Van kiút a válságból!

GYÜLEKEZETI  NAP
Június 27-én, szombaton, immár negyedszer ren-
dezzük meg gyülekezeti napunkat Balatonalmá-
diban. Minden testvérünket szeretettel hívjuk erre
a közösségépítő alkalmunkra! A nap programját
május hónap folyamán fogjuk hirdetni az istentisz-
teleteken.

LÁTOGATÁS 
HAMMELBURGBA
Hammelburgi testvérgyü-

lekezetünk meghívására, a
kapcsolatok ápolására utat
szervezünk június 18-22
között Hammelburgba.
Csak kis létszámú csoport
utazását tervezzük.

Elsősorban azoknak a
testvéreknek a jelentkezését
várjuk erre az útra, akik a
német csoport korábbi láto-
gatása alkalmával szállása-
dásra vállalkoztak, illetve a
későbbiekben szállásadást
tudnak vállalni. Jelentkezni
a lelkészi hivatalban lehet.


