
Egyhizme gvei Feliigyelo j elent6se

2012 evbenazEgyhizmegyevezetdse 6s Testiiletei hat 6vre kaptak mand6tumot, i11. bizalmat.
Jelen jelent6s megir6sakor a megbiz6s f6lidej6hez 6rtiink. Anhiszem6rdemes osszevetni,
hogy milyen elk6pzel6sekkel indultunk 6s milyen eredm6nyeket sikeriilt realiziinttgy a
hit6let, mint az egyhinmegye egy6b tev6kenys6gei teriilet6n.
IIt az elej5nmindenkdnt meg kell jegyezzem, hogy 2014 evbenmunk6m v6gzds6ben nagy
m6rt6kben akadfrlyozotr dz ,hogy az 6v soriin-k6t komoly mrit6ten estem ilt, melyet a
debreceni 6s budapesti klinikdn v6geztek el. Ugy gondolom 6s rigy is 6reztem, hogy azisteni
gondoskodris folyamatosan jelen volt, van 6s most ott tartunk, hogy a gyilkos k6r nem
kimutathat6, de szinte folyamatos megfigyel6sre 6s ellen6rz6sre van sziiks6gem 6s ez igen sok
id6t 6s energi6t igdnyel.
Hivatalba ldp6siinkkor rem6nyem fejeztemki, hogy munk6nkra fiatalos lendtilet 6s az
id6sebbekre jellemz6 megfontolts6g 6s b<ilcsess6g lesz jellemz6 aszolghlatunk sor6n.
H6l6s vagyok azdrtis, hogy szolgalatom vegzlsdhez olyan t6rsat kaptam, mint Esperes Ur, aki
az Elndks6gbe nemcsak a lendiiletet, hanem megfontolts6got is hozott.
Az egyhdzmegye Elntiks6g6nek drint6seit, dcintds e1<ik6szit6seit a ciklus soriin minden esetben
egyeztettiik, azokbankonszenzussal d<intOttiink 6s vitttik a magasabb f6rumok e16.
Fontosnak tartom, hogy az Elndks6g rendszeresen lStogassa a gyiilekezetek alkalmait,
rendezv6nyeit. Sajnos a mrilt 6vben ebben betegs6gem akadilyozoft, nem tudtam mindenhova
eljutni ahova szerettem 6s szriks6ges lett volna. Esperes Ur kezdem6nyezds6re 2015 evben az
Egyhhzmegye gyiilekezeteinek prezsbiteri iil6s6n is szeretn6nk egy alkalommalrdsztvenni.
Az egyhdz tagjainak megtart6sa, a gytilekezetek6pit6se, ndvel6se alapveto feladat. A
gyarapod6st illet6en vannak j6 p6ldak, de sajnos <isszess6g6ben a gyi.ilekezetek tagjai
ciregszenek, fogynak. A fiatalokat nemigazfntudjuk megsz6litani, pedig intezmenyeinkben-
ha az 6vodtit is besz6moljuk- tdbb, mint ezer diirktanul. Ugy gondolom a n<iveked6s 6rd
ek6ben, a fogyris meg6llitrisrira sziiks6ges lenne a lelkdszi kitogat6sok elinditfsa, ill. a
gyakorisrig n6vel6se.
Sajnos a gyiilekezetek cs<ikken6se mellett a meg16v6 tagok egyhinfenrfiart6i hajland6s6ga is
cscikken, term6szetesen van j6 p6lda is.
AzEgyhazmegye kiaddsainak aztlehet mondani a legnagyobb tdtele a misszi6i kiadrisok.

Minden 6vben elkdszitjiik 6s a prezsbitdrium e16 terjesztjiik j6vrihagyilsra azBgyhinmegye
munkaterv6t. A munkatew tartalmazza az egyh{nmegye 6ltal szewezelt alkalmakat, mely
minden gytlekezettink szrimrira biztosit lehetos6get.
2014 ev az alfibbi nagyobb alkalmak lettek megrendezve egyhinmegyei finanszirozfussal:
- Ebred6si konferencia - Siitoraljarijhely
- Ifirisrigi konferencia - Piliscsaba
- Diak6niai nap -Nyfregyh6za
- Balaton kdriili ifiris6gi tura
A rendezvdnyek sikeresek voltak, rigy gondolom a clljrtmind el6rte, egyesekn6l arlszvdtel
lehetett volna nagyobb.
AzEgyhazmegye adminisztr6ci6jrit igyekezttink napraklszen tartani. A hataridok betartfusSt
betarthat6s6gdt feliilvizsg6ltuk, ahol sziiks6ges volt megviitoztattuk, racionalizfltuk.
A jelent6si 6s fizet6si kdtelezetts6gtinknek hatririd6ben tettiink eleget a fels6bb egyhazi
szervek feI6, ez azonban csak rigy val6sulhat meg, ha gytilekezeteink is id6ben eleget tesznek
ilyen ir6nyri kcitelezetts6giiknek.
Azidoszakban feltilvizsg6ltuk a gyilekezeteink egyhdzmegyeihozzhjfurul6s6t 6s avizsgilat
eredmdnyek6nt egy igazsfryosabb, a gyiilekezetekteherbfr6 k6pessdg6hez jobbanigazod6
rendszert dolgoztunk ki 6s javasoltunk bevezet6sre, melyet a gyiilekezetek konszenzussal



elfogadtak A j<ivSben ezt minden 6vben feliilvizsgdljuk, kiszilmftjuk 6s amegfrzetlse ez
alapjbn tdrtdnik.
Az egyhazmegy6nkben 16vo gyiilekezeteket es intezmenyeket folyamatosan biztatfunk
phlyflzatokbenyfjt6s5ra, mert mai vil6gunkbanez afonhsszerz6s legfontosabb eszkdze.
Termdszete ser az Evangdliku s Egyhaz ide vonatkoz6 rendeleteinek betart6sa mellett.
Szinte nincs olyan gytlekezettink, intdzm6nytink aki ne nyert volna el jelentcis dsszeget, akiir
tdbb palydzattal is.
Amikor eg6szsdgi 6llapotom engedte r6szt vettem az egyhizkeruleti kdzgyiil6sen, a keriileti
egyhhzmegyei elnciks6gi megbesz6l6seken.
Tagavagyok azBpitlsiBizotts6gnak, de sajnos 2014 |vbenbetegs6gem miatt egy til6s6n
sem tudtam r6szt venni.
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