A Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegyei Felügyelő jelentése
2013.
Tisztelt Esperes Úr, Tisztelendő Hölgyek és Urak, Tisztelt Közgyűlés!
„Bölccsé teszlek, és megtanítalak,
melyik úton kell járnod.
Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.”
(Zsolt 32,8)
Ismét eltelt egy év egyházmegyénk életében, amely jelentős változást hozott az előző
esztendőkhöz képest. Tisztségviselő választás volt Szarvas Újtemplom Egyházközségben,
lelkésziktatás Orosházán, valamint sajnos távozott egy gyülekezeti lelkész április 01-i
hatállyal Szarvas Újtemplomból.
Várjuk a tavaszt az egyházon belül továbbra is.
A napokban került megrendezésre Szarvason a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban a
tavaszköszöntő gálaműsor. Nagy örömömre szolgált, hogy egy igen magas színvonalú
produkciót láthattunk evangélikus iskola diákjaitól. Egyházmegyénkben több oktatási
intézmény is található, így mondhatnánk, hogy a gyülekezetek megerősítése sínen van. Sajnos
azonban egyenlőre nem ez a helyzet, mert a fiatalok még nem igazán járnak templomba.
Remélem azonban, hogy egyszer ők is nagyobb számban rendszeresen gazdagítják
jelenlétükkel gyülekezeteinket.
Az itt jelenlévők többsége presbiter, így Szabó Lajos: Tarts Uram a kezedben c. könyvéből
szeretnék idézni:
„Különleges tisztség a presbiteri. Bár ma már nem jellemző a külön presbiteri pad a
templomokban, továbbra is a régi helyén, a hívek között ül a presbiter, mégis speciális
felelősséget hordoz a közös ügyekért. Elhívott lett. Megszólítottá vált. A közösség bizalma
őt állítja oda a lelkész közelébe azért, hogy szolgálatával élőbb és eredményesebb legyen
a gyülekezet élete. Régebben - itt-ott még ma is szokásban van ez - előre kellett ülniük a
presbitereknek a templomban. Ez azonban sohasem jelentett elkülönülést vagy
különleges rangot. A megválasztott és beiktatott presbiter éppen az együttműködés
őrzője lesz. Olyan közvetítő és kapcsolatépítő, aki mindenkihez tud közeledni, és
mindenkinek szívesen segít abban, hogy otthonra találjon a gyülekezetben.” (9. old. 2.
bek.)
2013. őszén regionális felügyelői konferencia megtartására került sor, amelyre kértem a
gyülekezetek lelkészeit, hogy néhány kérdésemre válaszoljanak. Ezt már az ősszel elemeztem,
így erre most nem térek ki.
Erre a mai ülésre szintén segítséget kértem a gyülekezeti lelkészektől. A felügyelők és
küldöttek kedvéért mondom, hogy április 05-én küldtem a gyülekezeti lelkészek számára
kettő kérdést:
„1. Mikor milyen alkalmak vannak gyülekezeteitekben?
2. Van-e köztük olyan, amely az elmúlt egy évben indult be?”
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Szeretném itt kifejezni köszönetemet azoknak, akik segítették munkámat. A kérdéseim célja
természetesen az volt, hogy lássam hol, milyen alkalmak vannak, s milyen újdonságok
kerültek bevezetésre az elmúlt egy évben. Itt most nem kívánom mindezt ismertetni, ugyanis
alkalom általában sok van. Megállapítottam, hogy minden gyülekezet élete eseményekben
gazdag és színes. Minden adott ahhoz, hogy aki Istennel kíván találkozni, találkozhasson.
A gyülekezeteknél megtartott több alkalom ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy
mindenki eljuthasson valamilyen időpontban a gyülekezetbe és gyakorolja a gyülekezeti
életet.
A lelkész - gyülekezet vonatkozásban nagyon fontos a közvetlen élő kapcsolat. Van egy
PÁSZTOR-unk, Jézus. A lelkész pedig itt (Gyökössy Bandi bácsi szavaival élve) a bojtár, aki
a nyájat, a gyülekezetet egyben kell tartsa, a PÁSZTOR, azaz Jézus közelében.
Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a lelkész figyel a nyájra, különben elkallódnak
egyesek és elvesznek. Óriási felelőssége van a lelkésznek tehát, akárcsak a bojtárnak. Magam
részéről éppen ezért tartom nagyon fontosnak a lelkészi látogatást.
Az elmúlt egy évben esperes úrral és önállóan is látogattam egyházmegyénk gyülekezeteit. A
gyülekezeti felügyelőktől arról érdeklődtem, hogy gyülekezetük milyen létszámú
presbitériummal rendelkezik, ismerik-e a presbitereket személyesen és tudomásuk szerint a
gyülekezetük lelkésze meglátogatta-e legalább a presbitereket. A válaszok alapján a lelkészi
látogatások többé-kevésbé megvalósulnak. Voltak, akik arról számoltak be, hogy a lelkészük
rendszeresen látogatja őket, és jó kapcsolat van lelkész és a presbiterek között.
Volt olyan eset is, hogy arról kaptam információt, hogy a presbiterek részéről nincs igény
arra, hogy a lelkész meglátogassa. Ezt egyáltalán nem tudom elfogadni. Itt van különösen
nagy feladata a felügyelőnek.
Kérem Nagytiszteletű lelkész Hölgyeket és Urakat, hogy jelezzék a felügyelőjüknek, ha a
presbiter elutasítja az Önök látogatási kísérletét. A felügyelő pedig tegye meg a szükséges
lépést a presbitere felé! Sok segítséget adhat, Szabó Lajos által összeállított „Tarts, Uram, a
kezedben – személyes szavak presbiterekhez” c. könyve.
Köszönöm Lázár Zsolt esperes úrnak a támogatását, az eddig nyújtott segítségét. Továbbá
köszönöm mindenkinek az egyházközségéért végzett erőfeszítését, munkáját. Kívánom
mindenkinek, hogy Isten áldása legyen az előttünk álló évben a szolgálatán!
Végezetül 1Pt 1,25 szavaival kívánom zárni jelentésemet: „Az Úr beszéde megmarad
örökké.” Ámen
Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem jelentésem elfogadását!

Madarász Géza
egyházmegyei felügyelő
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A Nyugat-békési Evangélikus Egyházmegyei Felügyelő jelentése
2013-2014. látogatások és egyéb feladatok
Január 31.

lelkészválasztást előkészítő presbiteri ülés – Orosháza

Február 09.

Székács József Ev. Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium szalagavató
– Orosháza

Március 03.
Március 07.
Március 23.

lelkészválasztást előkészítő közgyűlés – Orosháza
egyházmegyei presbiteri ülés – Orosháza
Székács József Ev. Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium: Székácsnapokat záró Gálaműsor – Orosháza

Április 03.
Április 07.
Április 07.
Április 24.
Április 25.
Április 26.
Április 27.

presbiteri ülés vezetése – Szarvas Újtemplom
lelkészválasztó közgyűlés – Orosháza – Ihász Beatrix lelkésznő lett
megválasztva.
gyülekezeti terem avatása – Szentes
269 éves Orosháza ünnepsége
egyházmegyei elnökség megbeszélése – Szekszárd
egyházkerületi közgyűlés – Szekszárd
egyházmegyei közgyűlés – Örménykút

Május 04.
Május 11.
Május 12.
Május 18.

Vajda Péter Ev. Gimnázium ballagás
Déli E.kerületi Missziósnap – Kiskőrös
Szarvas Újtemplom tisztségviselő-választás
Ihász Beatrix lelkésznő iktatása – Orosháza

Szeptember 01.
Szeptember 21.
Szeptember 27-29.
Szeptember 29.

Tanévnyitó ünnepség Orosházán és Szarvason
Nagyszénás hálaadó istentisztelet (templom felújítás)
EGOT
Nemzetközi idősek napi köszöntő Kardoson

Október 05.
Október 17.

Regionális felügyelői konf. – Mezőberény
Igazgatótanács – Orosháza Székács József Ev. Óvoda Iskola és Gimn.

November 16.
November 17.
November 23.

Márton bál Orosháza
Hálaadó istentisztelet Szentesen
Keresztyén bál - Tótkomlós

2014.
Február 08.
Február 09.

Székács József Ev. Gimnázim szalagavató
Vizitáció Ambrózfalván és Pitvaroson

Március 02.
Március 16.
Március 30.

Szarvas Ótemplom – közgyűlés
Hmvhely. – meglepetés vizitáció
Pusztaföldvár – meglepetés vizitáció

Április 09.

Vajda Péter Evangélikus Gimn. Tavaszköszöntő Gálaműsora
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