
ban Istenhez való kapcsola-
tunkban embrionális állapot-
ban vagyunk, a hit köldökzsi-
nórjával kötődünk Terem-
tőnkhöz és Megváltónkhoz.  
Vagy ha az út képét használ-
juk, akkor azt mondom: Jézus 
megy elől, s nem lehet Őt 
megelőzni. Lépéseinket, útvo-
naltervezésünket, edzésren-
dünket nemhogy nem függet-
leníthetjük Tőle, hanem teljes 
mértékben Hozzá kell igazíta-
nunk.  
Konzervatív gondolkodású 
felnőttként egyértelmű a kép: 
a felszabadultság, a kiteljese-
dés pillanatnyi élményéért 
veszélyes és tilos droghoz 
vagy alkoholhoz folyamodni. 
Ugyanígy: a siker, a látszóla-
gos jó teljesítmény céljáért 
tilos és veszélyes elszakadni 
Jézustól. Mert nem hangzatos 
szó csupán, hanem valóság, 
hogy Belőle ered az élet. Ha-
lála és feltámadása ad csak 
boldogságot. Milyen döbbe-
netes, de igaz, hogy Jézus 
látszólagos kudarca, bukása – 
a gyalázatos kereszthalál – 
teremti meg életfeltételeinket.  
És ezért – bármennyire nem is 
illik ez logikánkba – Isten 
országához közelebb van az, 
aki ugyan nem teljesít jól, 
talán nem is küzd eléggé a 
sikerért, de kötődik Jézushoz.  
És ezért a gyülekezet egyedüli 
küldetése, lételeme, hogy 
megélje és hirdesse Jézus 
Krisztus halálát és feltámadá-
sát. A gyülekezet küldetése, 
hogy hűségesen tanúskodjék 
Jézusról.  Akkor is, ha szolgá-
lóleányok ránk pirítanak: „Te 
is hozzá tartozol!” (Lk 22:58), 
akkor is, amikor hatalmasok 
kinevetnek: „Bolond vagy te, 

Mit használ az embernek, ha 
az egész világot megnyeri, 
lelkében pedig kárt vall?  

Mt 16:26a 
Szerintem értünk győzte le a 
fociválogatott az olaszokat. 
Csak néhány epizódot láttam a 
meccsből, de abból is kitűnt, 
hogy ezek a fiatalok akartak 
valamit. Úgy fociztak, mintha 
evangélikusok volnának vala-
mennyien. Mindent beleadtak, 
persze hibáztak is, de az nem 
vette el a kedvüket, és töre-
kedtek az összjátékra. Szóval 
jó volt látni ezt a meccset.  
Az a meggyőződésem, hogy 
aki Jézus követője, az törek-
szik arra, hogy a lehető leg-
jobb legyen, természetesen 
hibázik is, felismeri és elisme-
ri hibáit, de azok nem veszik 
el a keresztyén ember kedvét 
attól, hogy megállja a helyét. 
Éppen ezek miatt – a jóra tö-
rekvés és a hibázás tapasztala-
ta miatt - a keresztyén ember-
re az is igaz, hogy csapatjáték-
ra törekszik.  
A meccs egyik legszebb moz-
zanata a harmadik magyar gól 
volt. Hosszú indítást kapott 
Gera, az olasz védő egy pilla-
nattal előbb is ért a labdához, 
ám Gera nem hagyta annyi-
ban, szabályosan megszerezte 
a labdát, rávezette a kapusra, 
már mindenki arra számított, 
hogy lő, de ő átpasszolta a 
mellette érkezőnek, aki szinte 
az üres kapuba lőhetett. Nagy 
egyéni teljesítmény volt, s 
amikor látta, hogy a másik 
jobb helyzetben van, akkor 
leadta a labdát. Erre mondom, 
hogy ilyennek kell lennie a 
keresztyén embernek.  
Jó teljesítmény, siker. Hofi 
Géza egyik száma kezdődött 

azzal a mondattal, „Még nem 
mondtam el, hogyan kerültem 
ezekre a világot jelentő desz-
kákra – ami most éppen linó-
leum”. Nagyon régi kabaré-
szám, kicsi gyerek voltam 
akkor, s ebből a kabaréból 
tanultam meg ezt a kifejezést: 
„világot jelentő deszkák”. 
Nekem talán a fehérvári szó-
szék, ahol otthon érzem ma-
gam, bár mindig feszélyez is 
egyben, és kötelez, hogy amit 
mondok, igaz és értékes le-
gyen. Vagy a jegyesoktatás 
órái ilyenek, amely ugyan 
nem ad nagy nyilvánosságot, 
de tudom, hogy fontos tapasz-
talatokat adhatok át, úgy vé-
lem, megtaláltam hozzá a 
stílust, a hangvételt. Mind a 
szószék, mind a jegyesoktatás 
jó visszhangokat is nyújt ne-
kem. Ez az a két terület, ahol 
„nyerésre állok”. Hibázom is, 
de újból lelkesen állok neki. 
Ezek az én világot jelentő 
deszkáim.  
Az Útmutató szeptemberi 
igéje így szól: 
Mt 16:26: Mit használ az 

embernek, ha az egész vilá-

got megnyeri, lelkében pe-

dig kárt vall.  

Fenntartom, amit eddig 
mondtam. A keresztyén em-
ber törekszik a tökéletességre, 
és ha hibázik is, új lelkese-
déssel lát munkához. Nem 
elégszik meg középszerűség-
gel, hanem kiváló szeretne 
lenni a maga területén.  
Megnyerni a világot nem 
rossz dolog. Kimagasló ered-
ményt elérni nem rossz dolog. 
De közben ne feledkezzünk el 
arról, hogy emberi viszonyla-
tainkban ugyan felnőttségre, 
önállóságra törekszünk, azon-
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Pál, a sok tudomány elvette az 
eszed!”(ApCSel 16:24). Akkor is, ha 
emiatt hátrányos megkülönböztetés 
vagy üldöztetés ér is minket. Minden 
más a gyülekezetben csak forma, csak 
eszköz, hogy Jézusnak ezt a mindent 
átható szeretetét mindenkihez eljut-
tassuk.  
 

Mt 16:26: Mit használ az ember-

nek, ha az egész világot megnyeri, 

lelkében pedig kárt vall.  

A Jézusi figyelmeztetés nem az igé-
nyesség, a törekvés ellen szól., ha-
nem arra készít fel, hogy szembeta-
lálkozunk olyan helyzetekkel, ami-
kor magunkat megtagadva Jézus 
után kell indulnunk. Addig azonban, 

amíg ilyen helyzetekhez nem érünk, 
érvényben marad a szabály, hogy a 
keresztyén ember olyan, mint a jó 
focista: mindent beleadva küzd, s ha 
hibázik is, új lelkesedéssel kezdi újra, 
és törekszik arra, hogy csapattársaival 
együtt a legjobbra jusson – a világbaj-
nok legyőzésére.  
   Ámen. 

Finnországi látogatás 

(Kemi városban élő testvérgyülekezetünk meglátogatása) 

lelkésze és képviselői vártak bennünket. 
A lelkész Magyarországon is tanult egy 
évet a teológián, így beszél magyarul, 
aminek mi nagyon örültünk. Nem volt 
szükség tolmácsra, tudtunk beszélgetni 
az ottani lelki életről, a gyülekezet 
gondjairól, eredményeiről. Megnéztük a 
templomot, melynek történetéről részle-
tes beszámolót hallottunk, és a mellette 
lévő temetőt. Nem feledkezhetünk meg 
a gyülekezeti házban elfogyasztott finn 
specialitású lazac levesről sem. Ezt az 
utat megszakítottuk a Tornio folyó 
menti Kukkolankoskinál. Itt ritka szép 
látvány fogadott bennünket, a folyóban 
hatalmas sziklák, és kövek képeznek 
csodálatos fodrokat, illetve kis vízesé-
seket, a folyó mintegy 2 km-es szaka-
szán. Ezt a természeti csodát mi még 
piknikezéssel fűszereztük, ami minden 
utunkra jellemző volt. Szem előtt tartva 
egy nagyon kedves, magyarul egy kicsit 
törve beszélő finn testvérünk mondását: 
„Az ember éhesen meghal.” Ennek a 
kirándulásnak volt része az aavasaksai 
hegy autóbusszal történő megmászása”. 
Gyönyörű kilátás volt. A gyülekezeti 
házban két alkalommal is összejöttünk 
a finn testvérekkel. Első esetben egy-
más köszöntése, megismerése, illetve az 
ajándékok átadása történt.  A 6 db hor-
golt gyönyörű csipke is a székesfehér-
vári gyülekezet ajándéka volt. Jó volt 
látni örömüket, a csillogó szemeket az 
ajándék láttán. Ekkor vetítettünk képe-
ket a gyülekezetünk életéről, illetve 
Győr városáról (egy győri házaspár is 
tagja volt csoportunknak) Minden szál-
lásadó kapott templomunkról lapot, egy 
Kemi - Székesfehérvár feliratú sapkát, 
és egy „lutherrózsás” lenyomatú ruha-
táskát. Az együtt imádkozáson kívül 
megtanítottuk finn testvéreinket magya-
rul énekelni, a Ne aggodalmaskodjál… 
kezdetű énekünkre.  
A szeretet, meghatottság, összetartozás 
jellemezte az együtt töltött időt. Nagyon 
rövidnek találtuk az ott töltött 6 napot, 
mely a búcsúest hangulatán érződött. 

Elérzékenyülés vette birtokába az ott 
lévőket, amikor az ajándékot, és egyben 
útravalót megkaptuk.  
A székesfehérvári gyülekezetnek kül-
dött gyertyatartó nem mindennapi aján-
dék. Egy olyan gyertyatartóról van szó, 
mely a benne elhelyezett egy gyertya 
fényét megsokszorozza, szimbolizálva a 
fényhez hasonlóan a szeretet szétosztá-
sát a világban.  
Küldetésünknek érezzük, hogy ezeket a 
gondolatokat, és az ott kapott lelki gya-
rapodást a kemi gyülekezet köszöntésé-
vel együtt átadjuk székesfehérvári test-
véreinknek. 
Istennek legyen hála, hogy ezen az úton 
részt vehettünk, és erről gyülekezetünk-
nek beszámolhatunk! 
  

 Prépost Károlyné, Judit  
 

 

„A vendégszeretetről meg ne feled-

kezzetek, mert ezáltal egyesek 

tudtokon kívül angyalokat vendégel-

tek meg.”   Zsid. 13, 2 

 
Augusztus 2-án egy 18 fős csoport in-
dult Finnországba, Kemi testvérgyüle-
kezetünk meghívására. Kellemes repü-
lőút után nagyon kedves emberek fo-
gadtak bennünket. Gazdag program várt 
ránk. Az ott töltött hat teljes nap min-
den eseményét nem is lehet részletesen 
leírni, de azokat a lényeges történése-
ket, melyek a két gyülekezet közti jó 
kapcsolatot kifejezik, feltétlenül érinte-
ni fogom. 
A Botnia papírgyár megtekintése, kemi 
városnézés, egy gyönyörű délután 
Lepolában, egy tengerparti szabadidő 
házban. A bátrabbak megfürödtek a 
tengerben (16,5 Cº), kitűnő lazacot és 
süteményeket ettünk, a program fény-
pontja a szaunázás volt. 
Vasárnap délelőtt 10 órakor Istentiszte-
leten vettünk részt, ahol Heikki 
Koivisto és Bencze András lelkészek 
szolgáltak. Itt került sor a székesfehér-
vári gyülekezet ajándékának átadására, 
ami egy Simon András fametszet volt, 
melyen a két egymást átölelő testvér 
látható. Bencze András köszöntő szava-
iban a kép szimbolikus jelentését emel-
te ki, mely szerint testvéri kapcsolat 
negatív is lehet (Káin és Ábel). Jelen 
esetben igazi testvéri, testvérgyüleke-
zeti kapcsolatról beszélünk, és remény-
kedünk, hogy a Szentlélek segítségével 
egyre elmélyültebbé alakul. Ezek a 
szavak mély meghatottságot váltottak ki 
a finn testvérek arcán. Az istentisztelet 
közös úrvacsoravétellel fejeződött be. 
Nagyon kellemes emlékként él bennünk 
a rovaniemi kirándulás, ami Lapp föl-
dön van, az északi sarkkörnél. Itt lakik 
a Mikulás. Természetesen meglátogat-
tuk, amit egy jól sikerült közös fotó 
örökített meg.  
Legalább ilyen szép volt Ylitornioban 
tett látogatásunk. Az ottani gyülekezet 
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Csendes csodák 
 

Ne várd, hogy a föld meghasadjon 
És tűz nyelje el Sodomát. 
A Mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák. 
Tedd a kezedet a szívedre, 
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás 
Nem a legcsodásabb dolog? 
Nézz a sötétkék végtelenbe, 
Nézd a kis ezüst pontokat: 
Nem csoda-e, hogy árva lelked 
Feléjük szárnyat bontogat? 
Nézd, árnyékod hogy fut el előled, 
Hogy nő, hogy törpül el veled, 
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni 
Látod a vízben az eget? 
Ne várj nagy dolgot életedbe, 
Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák.  
Rajtuk át Isten szól: jövök. 
 

Reményik Sándor 



A „királyok városa”, Székesfehérvár 
mindig tud valami meglepővel, vala-
mi fenségessel szolgálni. Jóllehet már 
sokadik alkalommal látogattuk meg 
evangélikus testvéreinket, a legutób-
bi, júniusi látogatásunk mégis felejt-
hetetlennek bizonyult. Azóta is emle-
getjük. Nem csak a nagyszerű ven-
déglátást, az utolérhetetlen kedvessé-
get, amelyet újra meg újra megtapasz-
talhatunk részükről, de azt a csoda-
szép programot is, amit számunkra, 
arra a napra összeállítottak.  
A megérkezés, kávézás, sütizés, vi-
szontlátás öröme után kicsiny, 
„nagymamákból” álló csapatunk 
Fehérvárcsurgóra látogatott, ahol 
megtekintettük a Károlyi kastély szé-
pen felújított épületszárnyát. Az ala-
pos idegenvezetés során számos új 
információt is megtudhattunk a kas-
tély múltjáról, jelenéről. Útba ejtettük 
Amerigo Tot szülőházát is, ahol be-
pillantást nyerhettünk az idegenbe 
szakadt, ám gyökereihez mindig hű-
ségesen ragaszkodó művész életébe, 

munkásságába. A lelkes eligazítást 
követően, csapatunk úgy döntött, 
hogy megnézi a római katolikus 
templom Madonna szobrát. A szobor 
azért rendkívül érdekes és egyedi, 
mert Máriában a művész Amerigo 
saját édesanyját, a kis Krisztusban 
pedig saját magát formázta meg. Kö-
szöntött bennünket a település polgár-
mestere, az ebédet pedig a helyi óvo-
da konyhája biztosította. Szép és tar-
talmas napunk volt, és hazafele már 
azon törtük a fejünket, hogy jövőre 
vajon milyen programot fogunk tudni 
összeállítani a fehérváriaknak. Na-
gyon reméljük ugyanis, hogy lesz 
folytatás! Köszönjük a szervezőknek, 
(különösen Zsuzsikának), hogy újra 
szívükkel-lelkükkel hozzájárultak 
ahhoz, hogy mi jól érezhessük ma-
gunkat. Nem véletlenül mondja az 
ige: „Ha szeretjük egymást, Isten la-
kik bennünk, és az Ő szeretete lett 
teljessé bennünk.”  

Blázy Árpádné 
(kelenföldi lelkész) 

A nyugdíjas klub 

programja 
  
Szeptember 3. 

Évnyitó beszámoló a nyári alkalmak-
ról, élményekről. 
   
Október  1. 

Kirándulás Pápára. 
   
November   5. 

Mit teszünk egészségünk érdeké-
ben?  PATIKA c. előadás.   
Meghívott vendég:  

               Prépost Károlyné. 
  
December   3. 

Hitünk, életünk, elhívatottságunk. 
Kerekasztal beszélgetés. 
Meghívott vendég:  

         Pethő Judit teológus 
   
  

                        Kárász Lajosné 

Székesfehérváron jártunk 

Beszámoló a Missziói kör 2007. május 30-31-i kirándulásáról 

Nem kellett a csomagokkal sokat 
gyalogolnunk, mert hamarosan elénk 
tárult az Evangélikus Oktatási Köz-
pont gyönyörű épületkomplexuma. El 
voltunk ragadtatva, hiszen a legtöb-
bünk sosem járt még itt. Szép környe-
zet, a szobák szép berendezése, tiszta-
sága lenyűgözött bennünket. A szo-
bák elfoglalása és a jó ebéd után kis 
pihenőt tartottunk, majd felfedeztük a 
RÉV-et, a mólót, a nagyközség köz-
pontját és egy kézimunka kiállítást is 
megtekintettünk. Miután kisétáltuk 
magunkat, az emeleti pihenőben 
„süteményezésre” gyűltünk össze és 
jókat nevettünk életünk mulatságos 
történetein. Kedves kis ajándékot 
kaptunk az egyetlen ifjú társunktól 
Szőke Orsitól. Olyan meglepetést 
okozott, hogy néhányunknak a köny-
nye is kicsordult. 
Vacsora után 18 órakor esti áhítatot 
tartottunk. Először Erősné Nusika a 
nap igéjéről beszélt, majd az imádko-
zás fontosságáról, az ima erejéről és 
saját gyógyulásáról. 
Utána Molnárné Mártika összefoglal-
ta a Missziói Kör történetét, a meg-

alakulástól napjainkig. Sok asszony-
ról beszélt az alapítók közül, akik 
sajnos már nem lehetnek köztünk. 
Ezután Pirkáné Kati Révfülöp törté-
netét és fejlődését ismertette az 1211-
ik évi első írásos emlék óta                
napjainkig. Majd Falussyné Violka 
Gyökössy Endre két írását olvasta fel. 
Az egyik egy vidám történet, a másik 
a hit erejéről szólt. 
Az esti imádság után sok-sok szép 
énekkel fejeztük be az estét. 
„És mégis tudtunk énekelni !” 
31-én a reggelizés után áhítatot tartot-
tunk Barkó Joli vezetésével: A nap 
igéje után „ AZ APOSTOLOK CSE-
LEKEDETEI”-ből olvasott fel, ami 
az evangélium hirdetéséről szólt az 
emberek között. Majd Mózes könyvé-
ből a leprás nő történetéről beszél-
tünk. Énekkel zártuk az áhítatot.  
Közben az asszonyok részéről egyre 
többen jelezték, hogy szeretnék, ha 
jövőre is szerveznénk kirándulást. 
Kádárné Ilonka meghívott otthonába 
bennünket, még a nyáron szeretnénk 
őt is meglátogatni Sárosdon. 

2006. decemberében a Missziói Kör a 
megszokott rend szerint kézimunka 
vásárt tartott a kör tagjai által készí-
tett kézimunkákból. A vásár jól sike-
rült, így a bevételből adományt tud-
tunk adni az orgona javára, külmisszi-
ói célokra és most először házipénztá-
runkban tartottunk egy kisebb össze-
get. Az asszonyok régi vágya volt, 
hogy egy kirándulást szervezzünk. 
Elhatároztuk 2007. januárban, hogy 
Révfülöpre megyünk kirándulni. 
Falussyné Violka segítségével lefog-
laltuk a szállást és megrendeltük az 
étkezést május 30-31-ére. Szerettük 
volna, hogy kellemes kiránduló idő-
ben mehessünk, hiszen több asszony-
társ nehezen viseli a nagy hőséget. 
Közeledett a várva-várt nap. Az álta-
lunk összegyűjtött pénzből, az Egy-
házközség és az „Egymásért élni” 
alapítvány anyagi támogatásával elin-
dulhattunk. Május 30.-án az előző 
napok forróságával ellentétben hűvös 
kiránduló időre ébredtünk. Hűvös, 
szeles idő lett, éppen kirándulásra 
alkalmas. Kétórányi vonatozás után 
megérkeztünk Révfülöpre. 
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Kis csapatunk eddig is megosztotta 
egymással ügyes-bajos dolgait, de ez 
a kirándulás még jobb közösséggé 
kovácsolt össze bennünket. 
Ebéd után az evangélikus templomba 
mentünk, ahol imával, énekkel kö-
szöntük meg Istennek ezt a két szép 
napot. Én azért is imádkoztam, hogy 
látásunk ne romoljon és továbbra is 
tudjunk szép kézimunkákat készíteni. 
Fájó szívvel indultunk a vasútállo-
másra és elhatároztuk, hogy gyakrab-
ban összejövünk egy-egy kirándulás-
ra. 
Köszönjük a lehetőséget, a szervezés-
beli segítséget és az anyagi támoga-
tást. 
„ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK „ 

 

Pirka Lajosné, Kati  
 

u.i. 
A révfülöpi kiránduláson történt meg-
hívás alapján 2007.06.27-én megláto-
gattuk sárosdi szép otthonában 
Kádárné Ilonkát. Ilonka nagy szere-
tettel fogadott bennünket. Nagyon 
finom ebédet főzött, igazi falusi tyú-
kokból, süteményeket sütött, nagyon 
megvendégelt minket. Ebéd után 

Mártika is meglátogatott bennünk. 
Mi megköszönve a vendéglátást, 
együtt imádkoztunk, bibliát olvastunk 
és énekeltünk. Gyorsan eltelt az idő a 
16h-kor induló autóbuszig. 
Hálás szívvel köszönjük Ilonka ked-
vességét, továbbra is szeretettel vár-
juk a „Missziói Kör” alkalmaira. 
 
 
 
 

A Missziói kör programja:  

 
Évnyitó  - szeptember 4. 14 h  
heti alkalmak keddenként 14 h 

 
Szeretetvendégség – október 28. 16 h 
előadó: Bakay Péter -  cigánymisszió 
a sárszentlőrinci gyülekezetben 

 
Karácsonyi vásár, 2007. dec. 2.  

vasárnap  10h  
 
 
 
 
 

 

Konfirmációi előkészítő 
 

Ebben a tanévben a hittanra járó cso-
portok még nem jutnak el a konfirmá-
cióig. Szeretnénk most is lehetőséget 
biztosítani a konfirmációra való fel-
készülésre azoknak, akik középisko-
lások, és valami oknál fogva még 
nem konfirmáltak. A konfirmáció 
megerősítést jelent: megerősítjük azt 
a hitvallást, amelyet szüleink tettek 
helyettünk akkor, amikor megkeresz-
teltek minket. A gyülekezet megerő-
síti a keresztségnél tett kijelentését, 
hogy figyel ránk, hiszen Jézushoz 
tartozónak ismer minket. S a gyüleke-
zettel együtt kérjük Istent arra, hogy 
erősítsen meg minket a Jézus Krisz-
tusba vetett hitben a Szentlélek erejé-
vel. A konfirmációra való felkészülést 
ebben az évben pénteken 18 órától 
kezdődően tartjuk az ifjúsági órával 
párhuzamosan. A régebben konfir-
máltakkal együtt kezdünk játékkal, 
énekléssel, aztán a tavaly konfirmál-
takkal egy beszélgető körben igyek-
szünk bővíteni ismereteinket. Várha-
tóan ezek az alkalmak egy-másfél 
órán át tartanak, s bátran hozhatjátok 
barátaitokat, osztálytársaitokat is ma-
gatokkal.  

Missziói kör 
 

„Az Úr az én pásztorom.” Ő volt velünk ebben az évben, és ő ad 
hitet, reménységet, és ő ajándékoz meg szeretettel, hogy tovább-
adhassuk azoknak, akik között élünk, és akiknek szüksége van 
rá.  2007. szeptember 4-én 14 órakor kezdjük nyitó összejöve-
telünket. Jó lesz megbeszélni terveinket, nyári élményeinket, és 
találkozni egymással.  Csodálatos kézimunkákat készítünk. A 
testvérek odaadással és ötletekkel segítik egymást. Tudom, hogy 
többen akadályozva vannak abban, hogy eljöjjenek közénk. 
Hadd említsük példaként egyik testvérünket, aki betegsége miatt 
nem tud bejárni, ám a missziós kör oszlopos tagja. Telefonon 
tartjuk a kapcsolatos, és szorgalmas, pontos munkával gyönyörű 
terítőket készít. Szívesen gondolok egy másik asszonyra, aki 
távol lakik, ezért csak olykor-olykor tud eljönni, mégis a lepra-
misszió részére fáslikat és rékliket készít. Hálával gondolok a 
missziói kör minden tagjára, olyan szép alkotásokat készítenek.  
Alkalmaink hetenként kedden 14-16 óra között tartjuk a gyüle-
kezeti házban, és utána bibliaórával folytatódik az együttlét.  
Ezeken az alkalmakon igével, imádsággal és énekkel kezdünk, 
majd programjainkat és elvégzendő munkáinkat, gondjainkat és 
örömeinket beszéljük meg.  
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra illetve a 
missziói kör tagjai közé, aki szeret kézimunkázni, aki közösség-
re vágyik – fiatalokat is, s olyanokat, akik csak néha tudnak el-
jönni, de szeretnének a karácsonyi vásár kézimunkáinak készíté-
sében részt venni ötletekkel és kétkezi munkával.  
Isten áldása kísérje közösségünk életét!  
 

 Dr. Molnár Gyuláné, Márta 

Konferenciák 
 

A nyáron lehetőségem volt két konferencián részt 
venni.  
Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) 
konferenciájának összefoglaló témája: Isten nem 
személyválogató. Olyan történeteket olvastunk az 
Újszövetségből, amelyek ezt mutatják be: A 
samáriai asszony, a kapernaumi százados és az 
etióp komornyik történetein keresztül láttuk, és 
saját életünkön keresztül is már tapasztaltuk, hogy 
Isten szeretete mindenkinek szól, s ha hiszünk 
Benne, meghallgat bennünket.  
Augusztus 16-19. között Piliscsabán a Fébé kon-
ferencián vettünk részt a gyülekezetből nyolcan a 
missziói kör tagjai, gárdonyi és dunaújvárosi test-
vérekkel,  összesen pedig 102-en voltunk. A 
missziói kör által készített könyvjelzőkkel ajándé-
koztuk meg a Fébé régi és új vezetőit és a jelenlé-
vő püspököket.  
A konferencia témája: Hitben, reménységben és 
szeretetben. 
1) A teremtésben 
2) Mózes elhívatása és a kivonulás 
3) az Újszövetség megkötése 
4) Jézus Krisztus születése 
5) Az eljövendő felé  

 
Dr. Molnár Gyuláné, Márta 
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Gyülekezetünk képviselői Schwäbisch Gmündben 

Látogatás schwäbisch gmündi test-

vérgyülekezetnél  ( július 7–14-ig) 
A Székesfehérvár - Schwäbisch 
Gmünd Baráti Kör tagjaival a testvér-
gyülekezet meghívására kis csapatunk 
is (Pirka Lajos és felesége Katalin, 
Molnár László és leánya Eszter, Dr. 
Szinnyei Katalin, Kárász Lájosné Zsu-
zsanna és Mescha Wilfried és felesége 
Judit, akik a baráti kör tagjai is) útra 
kelt. Valamennyien gyülekezeti tagok-
nál voltunk elszállásolva. A baráti kör 
programja mellett – városnézés, láto-
gatás a stuttgarti Mercedes Múzeum-
ban, kirándulás Ulmba  - a város két 
gyülekezetében voltunk vendégek.  
Vasárnap a „Schönblick” gyülekezet-
ben voltunk istentiszteleten, ahol lel-
készünk, Bencze András üdvözletét 
to lmácso ltunk.  Talá lkozóinka t 
Irmingard Wolf és Hartmut Maiwald 
szervezte, akik a testvér-gyülekezeti 
kapcsolat felelősei.  A „Brücke” gyü-
lekezeti központban rendezett találko-
zó is szép emlék marad számunkra. Itt 
találkoztunk Nau esperes úrral, akivel 
kapcsolataink fejlesztéséről is beszél-
gettünk. Konkrét testvérgyülekezet-
ként a „Weststadt” jött szóba, a dön-
tést az esperessel, mint a Schwäbisch 
Gmünd összvárosi gyülekezet képvi-
selőjével egyetértésben a presbitérium 
hozza meg.  Mi a gmündi gyülekezetet 
invitáltunk székesfehérvári látogatás-
ra. (Ismerve a németek hosszú távú 
tervezését, a jövő tavaszi-nyári idő-
pontot még az idén egyeztetni kell.) 
Ezúton szeretnék köszöntet mondani 
minden utastárs nevében is a baráti 
kör vezetőinek,  Halmai Rozalinak és 
Igari Erzsébetnek, akik lehetővé tették, 
hogy kis csapatunk is résztvevője le-
gyen az utazásnak.  
 

Mescha Wilfried presbiter 
 

 

Schwäbisch Gmündben jártunk 
 

Július második hetében gyülekezetün-
ket nyolcan képviseltük Székesfehér-
vár partnervárosában. A kapcsolat 16 
évre nyúlik vissza, igen hálásak va-
gyunk a Schwäbisch Gmündi baráti 
körnek, köztük a Mescha házaspárnak, 
hogy ez évben szívesen látott kis 
evangélikus csoportként még hatan – 
Pirka házaspár, Molnár László és lá-
nya, Kárász Lajosné és én, Kati – csat-
lakozhattunk a körülbelül 30 fős baráti 

körhöz. A kedves, baráti légkör min-
den napunkra ráragadt.  
A megérkezést követő nap július 8.-
án vasárnap mi evangélikusok ven-
déglátóinkkal modern liturgiájú isten-
tiszteleten vettünk részt a nagy terü-
letű, szép környezetben fekvő 
Schönblick közösségi központban. 
Ezt követően a további programokat 
közösen töltöttük a testvérvárosi ba-
ráti körrel. A 60. 000 főt számláló 
Schwäbisch Gmünd nagy múltú tör-
ténelmi város. Hangulatos régi épüle-
teit, óriási gótikus katedrálisát a II. 
világháború pusztításai elkerülték. 
Ulmba és Stuttgartba – Baden 
Württenberg két nagyvárosába – tet-
tünk kirándulást. Ulm a Duna partján 
fekszik. Különlegessége a XIV. szá-
zadi székesegyház, melynek 161,3 
méter magas tornya a legmagasabb a 
világon. Stuttgartban a Mercedes 
Múzeumot látogattuk meg. A nyolc-
emeletes, egyedülálló, modern épüle-
tet egy éve adták át, és máris egymil-
lió látogatót tudhat maga mögött. A 
jó időben kedvet kaptunk egy kis 
kiránduláshoz, melynek keretében 
megnéztünk egy közeli XII. századi 
várromot. 
Búcsúzáskor a kölcsönös jókívánság-
ok között szerepelt, hogy a két test-
vérváros evangélikusai közt is szoros 
kapcsolat alakuljon ki. 
 

dr. Szinyei Katalin presbiter 

A schwäbisch gmündi testvérgyüleke-
zettel fennálló élő, termékeny kapcsola-
tunkat bizonyítja, hogy a közelmúltban  
két alkalommal is alkalmunk nyílt ki-
sebb küldöttséggel kiutazni és a német 
testvéreink vendégszeretetét megta-
pasztalni. Ezen tapasztalatokat foglal-
ják össze a részvevők által írt tudósítá-
sok és élménybeszámolók.  

Gustav Adolf ünnepség  

( június 22 – 24-ig) 

A székesfehérvári református és evan-
gélikus gyülekezet meghívást kapott az 
ünnepségre, amelyen tőlünk Sterczer 
Dóra az ifjúsági kör, Mescha Wilfried a 
presbitérium képviseletében vett részt. 
(Körmendy Petra akkori segédlelké-
szünk utazása sajnos nem valósulhatott 
meg, mert az indulás előtt két nappal 
„megszabadították” úti és személyi 
okmányaitól.) A Gustav-Adolf-
Alapítvány a Baden Würthembergi 
tartományban rendezi minden évben 
más városban a Gustav-Adolf-
Ünnepséget. Erre meghívják az egész 
világból a diaszporában élő evan-
gé l ikus  egyházak képvise lő i t .
(Argentinából, Brazíliából, Chiléből, 
Paraguayból, Franciaországból, Olasz-
országból, Ausztriából, Szlovéniából, 
Szlovákiából, Romániából, Bulgáriá-
ból, Lengyelországból, Oroszországból 
és Magyarországról érkeztek vendé-
gek.)  Terveink szerint segédlekészünk 
Körmendi Petra tartotta volna a prédi-
kációt a záró istentiszteleten.  Helyette 
Somogyi László református lelkész 
vállalta át a prédikációt magyarul, amit 
Mescha Wilfried tolmácsolt németül. 
Immanuel Nau esperes ezt jó példának 
nevezte az ökumenikus együttműkö-
désre a két magyar egyház között. A 
többi vendéggel együtt mi is több ren-
dezvényen kaptunk lehetőséget, hogy 
beszámolhassunk az itthoni gyülekezeti 
munkáról. Ugyanakkor mi is képet kap-
tunk arról, milyen nehézségekkel küz-
denek más gyülekezetek, és mekkora 
segítséget jelent mindannyiunknak a 
Gustav – Adolf Alapítvány lelki és 
anyagi támogatása. A három nap alatt 
mély benyomásokat és sok információt 
szereztünk más országok evangélikusa-
inak életéről, amelyeket szívesen meg-
osztunk a gyülekezetben az érdeklő-
dőkkel. 
             Mescha Wilfried presbiter 

       Sterczer Dóra ifjúsági képviselő 
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Elmaradt hittanórák  

(felnőtt beszélgetőkör) 
 
Az istentisztelet megbékélést adó, 
fontos lelki ajándékokat nyújtó alkal-
ma mellett szükségünk van arra, 
hogy személyre szabott kérdéseinket 
felvessük, hogy az igehirdetés által 
felvetett témákat végigbeszélgessük, 
hogy szembenézzünk magunkkal és 
környezetünkkel. Az elmaradt hittan-
órákon hitünket és tapasztalatainkat 
osztjuk meg egymással, templomba 
járók és más felekezetűek, tradicio-
nális tanításban felnőttek és meg nem 
kereszteltek. Ebbe a nagyon nyitott  - 
különösen a mélységek felé megnyíló 
– közösségbe várjuk azokat, akik 
igénylik a tartalmas beszélgetést hét-
főnként 18 órától.  



 
8000 Székesfehérvár 

Szekfű Gy. u. 1. 
 

Tel.: (22) 506-677 
Fax: (22) 506-678 

Mobil: (06) 20 824 3300 
E-mail: szfvar@lutheran.hu 

Honlap: 
http://szekesfehervar.lutheran.hu 

 
Bencze András lelkész 

Mobil: (06) 20 824 3301 
E-mail: 

bencze.andras@lutheran.hu 
 
 
 
 
 

EVANGÉLIKUS  

EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

Alkalmaink 
szeptember 15. szombat  9 h –  Egyházkerületi munkatársképző nap, Székesfehérvár 
október 5-7. péntek –  vasárnap – Házashétvége, Balatonszárszó (részletesebben külön írásban) 
október 6. szombat – Országos Evangélizáció, Budapest, Deák tér 
október 12-13 – péntek-szombat –  Kerületi pedagógus nap 
október 14. vasárnap, 10:30 h – Betakarítási hálaadás  
október 14. vasárnap 16 h – Szeretetvendégség az énekkar szolgálatával  
              Előadást tart Szokolay Sándor zeneszerző 
október 28. vasárnap 16 h – Szeretetvendégség a missziói kör szervezésében 
             A Sárszentlőrinci gyülekezet cigánymissziós szolgálata 
             Előadó: Bakay Péter 
október 31. Reformáció ünnepe 10:30 h  istentisztelet 
    18 h ökumenikus ünnep 
november 1. csütörtök 16 h –  Temetői istentisztelet az evangélikus temetőben 
november 4. vasárnap 10:30 h – A konfirmandusok bemutatása 
november 18. vasárnap 16 h – Szeretetvendégség a presbitérium szervezésében 
november 25. vasárnap – Örök élet vasárnapja 
december 2. vasárnap –  Ádvent 1. vasárnapja , 10 h adventi vásár megnyitása 

Felnőtt konfirmációi előkészítő 
Egyre kevesebben vannak olyanok, akik hagyományos keresztyén családban nőhettek fel, s így 
gyermekkoruktól megismerhették egyházunk életét, tanítását, s akik abban nőttek fel, hogy Isten 
valóban megszólítható. Az elmúlt nyár elején hatan keresztelkedtek, illetve konfirmáltak felnőttként 
gyülekezetünkben. Ezen az őszön is szeretnénk felnőtt keresztelésre, illetve konfirmációra felkészítő 
sorozatot indítani nemcsak azok számára, akik ezekben a jó dolgokban még nem részesedtek, hanem 
azok számára is, akik érdeklődnek, akik gyermekük keresztelésére készülnek, s szeretnének többet 
tudni az egyházról és tanításáról. Az a reménységünk, hogy nemcsak elméleti ismeretet szereznek 
közöttünk, hanem megtapasztalják Isten ismeretét a Lélek erejével. Előzetes jelentkezés után szep-
tember 18. kedd 17:30 órától, a gyülekezeti bibliaórát követően folynak majd alkalmaink. Alsó kor-
határ 18 év.  

Házas Hétvége 
 

2007. október 5 – 7. között szerveződik az „Első Hétvége” házaspárok részére. 
Az érdeklődők részletes tájékoztatást Bencze Andrásnál és Kissné Kárász 
Rózsánál, valamint a www.hazashetvege.hu portálon  kaphatnak. Szeptembertől a 
Házas Hétvégés találkozások a csoportok számára folytatódnak.  
A pontos időpontról személyre szóló értesítést küldünk. 

Simon András: 
Szolgálni, szeretni a 
Lélek erejével 

 

 

A kövekről 
 

Vannak már megszokott dolgaink. Amelyek időről időre rendszeresen megtörténnek, talán pillanatnyi 
érzéseket keltenek, aztán eltűnnek az emlékezés ködében.  
Ilyen lehetne a hittanosok nyaralása is. Hiszen több, mint húsz éve – először Fehérvárcsurgón, s néhány 
éve Nagyvelegen a csákvári és tatabányai gyülekezet hittanosaival közösen – folynak ezek a nyaralások. 
Mindig a megszokott rend: reggeli torna, áhítat, reggeli, énektanulás, csoportos foglalkozás, ebéd, 
csendespihenő, egyéni és közös olvasás, kézművesség és sport, közben uzsonna, táncház, kirándulás, 
színdarab, vacsora, esti áhítat, éjszakai túra, esti mese. Már megszokottak a vezetők is – bár mindig van 
egy-egy új arc, és egyre többen megszokottan térnek vissza évről évre a gyerekek közül is.  
Vannak megszokott dolgaink – a hittanosok nyaralása mégsem ilyen. Minden évben új élmény, és min-
den évben új lehetőség vezetőnek és résztvevőnek egyaránt. Nekünk, vezetőknek is emlékezetes marad, s 
talán a gyermekekben is tovább él – ha nem is lexikális ismeret, de Jézus Krisztus szeretete és hűsége, 
amely láthatóvá vált közöttünk.  
Ebben az évben a kő volt az, ami összekötötte a napi bibliai olvasmányainkat. A kő szilárd – mi mégis 
élő kövekként építünk templomot, egyházat, amely növekszik, ugyanakkor erős, mint a kő. A kő kemény, 
ezért a bele vésett törvény, amit Istentől kaptunk, megváltoztathatatlan. A kő rideg és merev, ezért Isten 
megígéri, hogy hitre érzékeny, bölcs szívet ad nekünk. A kő egyszerű – mégis ilyen egyszerű kövekkel 
szerzett szabadulást Dávid Góliáttal szemben. A kő erős – ezért a hit kősziklájára építi Jézus Krisztus az 
egyházát. A kő lezárta az oroszlánok vermét – Isten azonban meg tudja nyitni azt is, ahogyan megnyitotta 
Jézus sírját is. A kő végül az emlékezés jelképe, mi is hálával emlékeztünk vissza a hét folyamán kapott 
ajándékokra.  
Számomra az egyik legnagyobb ajándék az volt, amikor a gyerekek saját ötletük alapján, teljesen egyedül 
írtak és rendeztek egy színdarabot, amelyet a hét folyamán a táborlakóknak, szombaton pedig a szülőknek 
be is mutattak. Reméljük, hogy ez az önállóság, alkotókedv elkíséri őket hívő életük folyamán.  
         
         Bencze András 


