
Március hónap igéje ez Útmutatónkban. Szá-
momra pedig a napokban éppen hét éve, 
hogy belém vésıdött Jézusnak ez a mondata. 
Most is tisztán emlékszem. Már bıven tava-
szodott, de akkor és ott szakadó hóesésben 
énekeltük ezt a Teológia énekkarával a Far-
kasréti temetıben. A 33 évesen, krisztusi 
korban meggyilkolt Andorka Eszter lelkész-
nı temetése volt. Életét adta barátaiért: haj-
léktalanokért, alkoholistákért, drogosokért, 
mozgássérültekért és mindenki másért. Egy 
fiatal fiú, aki nála lakott, amikor a drogelvo-
nó után nem volt hová mennie, késıbb visz-
szaesett, és belıtt állapotban a saját lakásán 
gyilkolta meg ıt. Hogy nem volt eléggé elı-
vigyázatos Esztus? Emberileg talán nem volt 
az. De életét adta barátaiért, és sokaknak 
sokat adott. Nekünk pedig, akik itt marad-
tunk, 33 évet adott általa Isten. 
 
Jézus földi, emberi testben leélt életébıl is 33 
évet kaptunk. Valójában azonban ennél sok-

Jézus mondja:„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, 
mintha valaki életét adja barátaiért.” (János 15,13) 
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kal többet. Értünk, barátaiért, akik Istenben 
testvérei vagyunk, a saját életét adta oda. 
Tőrte a gúnyolódást, a hamis vádakat, az 
ostorcsapásokat, a leköpéseket, saját kereszt-
jének szó szerinti súlyát, a megvetést, a sze-
gek fájdalmát és emberi testének teljes meg-
adását, amikor a kereszten haldoklott. Értem. 
Érted. Mindannyiunkért. İ, az Isten Fia, a 
saját életét adta oda, hogy az én bőneimet 
Isten megbocsássa az ı áldozatáért. Hogy 
nem logikus mindez? Emberileg talán nem 
az. Sıt! Igazságtalan! Van, akinek azért, 
mert a szégyen égeti emiatt. És van olyan, 
akinek azért, mert ı nem kért ilyen áldozatot. 
De nem nekünk kellett döntenünk. Isten és 
Jézus már döntött. Nekünk pedig újabb lehe-
tıségünk van a kegyelem még tartó idejében, 
hogy a szégyen és a megkönnyebbülés útján, 
böjt és nagyhét elcsendesedése után a húsvéti 
öröm megszülessen bennünk: Krisztus feltá-
madt! Valóban feltámadt! 

Ámen 

A természet, mint minden évben, változás elıtt áll, közeleg a tavasz. Talán mi is vele tartunk. 
Áprilisra remélhetıleg túljutunk a holtponton, a depressziós sötétséget felváltja majd a vilá-
gosság, a megvilágosulás. Sokan még hitüket próbálgatják. A kereszt árnyéka azonban már 
rájuk vetül. Közeleg a nagypénteki bizonyságtevés. Az ingadozóknak, a tétováknak hamaro-
san dönteniük kell! Sikerül-e újjászületniük kételyeik halála által? Remélhetıleg igen! 
 
Az egyik legszebb egyházi örömünnepünk, Húsvét, a feltámadás évfordulója közeleg. 
„Valóban feltámadt az Úr!” (Lk 24,34) Nekünk pedig nem is lehet más dolgunk, mint az 
örömhírt, Húsvét evangéliumát 2Tim 4,2 alapján hirdetni. Hirdetni azt, amit Isten értünk tett. 
 
„Most már tudjuk, hol vannak a bőneink. A törvény a mi lelkiismeretünkre nehezíti, de Isten 
leveszi rólunk és a Bárány vállaira helyezi azokat. Ha a bőnök rajtam feküdnének – veszve 
volnék. Mert erıs hatalom a bőn. De szól az Isten: tudom, hogy bőnöd elbírhatatlanul nehéz; 
azért hát lásd: leveszem rólad, és az én Bárányomra helyezem. Te pedig hidd ezt, mert ha így 
teszel, szabad vagy a bőntıl.”  (Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének!) 

 
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves Testvérünknek! 



A 2009. év igéje így hangzott: Ami az embereknek lehe-
tetlen, az Istennek lehetséges. (Lk 18:27) Amikor Jézus 
tanítványai döbbenten állnak az elıtt, hogy a gazdagok – 
akiket nyilván igazságukért jutalmazott Isten gazdagság-
gal – nehezen, pontosabban: sehogy nem juthatnak a 
mennyek országába, Jézus így felel kérdésükre. Ami az 
embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. 
Ha egyházi törvényünk és jó rendünk megkívánja, hogy 
évrıl évre a gyülekezet lelkésze számoljon be munkájá-
ról, nyilvánvalóan egyrészt az elvégzett munka mennyi-
sége, másrészt annak hatékonysága kerül homloktérbe. A 
munka mennyiségét valamelyest lehet mérni. A népmoz-
galmi adatok között szerepel a megtartott istentiszteletek 
száma – ebben az esztendıben Székesfehérváron és szór-
ványokban összesen 164 átlagosan összesen 94 résztve-
vıvel – és bibliaórai csoportok száma (16 hittan csoport, 
2 ifjúsági kör, 8 felnıtt csoport, melybıl négy hetente, 
egy kéthetente, három pedig havonta tartja alkalmait) 
szerepel a látogatások és lelkipásztori beszélgetések szá-
ma (148 illetve 61). Meg lehet állapítani, hányszor ülése-
zett a presbitérium, mennyiszer tartottunk közgyőlést. 
Arról is beszámol a népmozgalmi adatsor, hogy az elmúlt 
esztendıben 23 keresztelés történt, 19-en konfirmáltak, 8 
pár kötött házasságot és 28 temetés történt. Amikor azon-
ban ezeket a számokat mondom, Radnóti verse jut 
eszembe, mert a számok mögött nekünk személyek áll-
nak, akiket szeretünk, akikhez emlékek kötnek. 
A lelkészi munka mennyiségét valamelyest lehet mérni, a 
hatékonysággal azonban már bajban vagyunk. Mert nem 
lehet mérték az istentiszteleten a szónoklat hossza és stí-
lusa. Nem lehet mérték a látogatás idıtartama, még az 
sem, hogy hangzott-e imádság. Talán lehetne mérték, 
hogy a lelkész mennyire megnyerı, együttérzı és kedves. 
Ebben az esetben azonban könnyen abba a hibába esünk, 
amitıl Pál apostol óv: „Most tehát embereknek akarok 
kedvében járni vagy Istennek?” (Gal 1:10). Lehet a lelké-
szi munka hatékonyságának eszköze a teológiai igényes-
ség és tisztaság. Ennek ellenırzése azonban részben az 
egyházi felsıbbség (esperes és püspök), részben pedig a 
gyülekezet, az igehallgatók küldetése. Így az egyedüli 
mérték az üdvösség lehet, az, hogy a gyülekezet tagjai a 
lelkészi szolgálat által eljutnak-e az örök életre. Errıl 
azonban Jézus azt mondja: „Embereknek lehetetlen”. 
Ezért nem értékelni szeretném az elmúlt esztendıt, ha-
nem inkább emlékkönyvszerően kinyitni naptáramat, és 
végiggondolni a jelesebb alkalmakat, hiszen az emléke-
zés hálát vagy bőnbánatot ébreszthet, és mindenképpen 
egybeköti hallgatóit. S örülök, hogy nem sorokba rende-
zıdve, hanem terített asztal mellett foglalunk helyet, aho-
gyan vasárnapi ebéd után, kávé és sütemény mellett a 
család. 
 
Az emlékkönyv elsı oldalai a közösségépítésrıl szólnak. 
Most nem szeretnék részletesen beszélni a gyülekeze-
tünkben mőködı körökrıl – errıl egyrészt a felügyelıi 

jelentésben hallunk, másrészt a munkaévet záró napunkon 
számolunk be. Összefoglalóan két dolgot szeretnék ezzel 
kapcsolatban mondani. Nagyon örülök annak, hogy kö-
zösségeink egyre önállóbban mőködnek, vonzóak és szol-
gálatra készek. Örülök annak, hogy egyre többen vállal-
nak aktív szerepet a közösségépítésben. Úgy látom, hogy 
eközben egyik közösség sem szeparálódik, nem marad 
magára, hanem a különbözı körök között megfelelı kap-
csolat mőködik. Ugyanakkor azzal is kell számolnunk, 
hogy minél közelebb kerülünk egymáshoz, annál köny-
nyebben okozhatunk egymásnak sérülést, annál inkább 
kiütköznek különbözıségeink. Ezért fontosnak tartom 
hangsúlyozni, hogy minket valamennyiünket Jézus hívott 
el. İbenne tartozunk az anyaszentegyházhoz és a gyüle-
kezethez. A közösséghez tartozást nem akadályozhatják 
személyes sértıdések, ütközések, ambíciók vagy csalódá-
sok. Mert nem egy-egy ember, hanem Jézus hívott el, s az 
egyház hitelességét nem egy-egy ember, hanem Jézus 
adja meg. De éppen ezért figyeljünk egymásra ilyen lel-
külettel, mert ha egymást háttérbe szorítjuk, megbántjuk, 
ha egymásnak csalódást okozunk, Jézus meghívottjával 
szemben vétkezünk. 
Ebben az esztendıben is megrendeztük táborainkat, 
csendesnapjainkat illetve részt vettek gyülekezeteink 
tagjai konferenciákon. Nyár elején hittanos táborba közel 
harminc gyermek jött el, július-augusztus fordulóján az 
ifjúsági táborban fiataljaink vettek részt mintegy tízen. 
Nyár végén Piliscsabán a presbitérium illetve a közösség-
vezetık számára rendeztünk kétnapos együttlétet. Külö-
nösen is fontosnak találom azt, hogy a gyülekezeti mun-
katársképzıre illetve az országos presbiteri találkozóra, a 
külmissziói egyesület rendezvényeire és a FÉBÉ konfe-
renciákra gyülekezetünk felnıtt tagjai rendszeresen és 
jelentıs arányban jutnak el. Ezek a konferenciák nem 
csupán az egyéni megerısödést, hitbeli növekedést szol-
gálják, hanem hatásuk tovább sugárzik gyülekezetünk 
közösségeibe is. 
Ezt a tovább-sugárzást élhettük meg akkor, mikor gond-
nok testvérünk vezetésével a gyülekezeti ház ablakait és 
ablakkereteit mázolta le egy lelkes csapat. Odaadó szol-
gálatuk közben – nemcsak a munka, hanem a közös étke-
zések idején is megélhettük a családi közösséget. 
A családi közösséghez, Isten háza népéhez is hozzá tarto-
zik a szomorúság, a gyász. Mert ugyan erıs hittel vigasz-
taltuk magunkat, amikor Falussy Ferencné felügyelı test-
vérünk elment közülünk, mégis az utána maradt őrt gya-
korta érezzük. Bölcsessége, szervezıkészsége, odaadása 
és mindenki iránt megmutatkozó szeretete, példamutató 
hite hiányzik. Megemlékeztünk Dr. Molnár Gyula testvé-
rünkrıl is, akit öt évvel ezelıtt szólított haza a mennyei 
Atya. S bár már ebben az évben történt, nem hagyhatom 
ki Baranyi József gondnok testvérünk halálát sem. Mint 
hitben testvéreimre, emlékezem rájuk, megcsukló hangon 
és hálásan, hogy hitüket és példájukat láthattam, s velük 
együtt szolgálhattam. 
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Isten háza népe 
Lelkészi jelentés a 2009. évrıl 



„Kitártuk a templomajtót ….” 
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd,  amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8). 
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hogy a Hétvezér Általános Iskola egy tanítási óráján 
Markku Korpela lelkész énekes beszámolót tartott. Bara-
nyai Tamás lelkész testvérünk hőséges tolmács-
szolgálatát hálásan köszönöm Istennek. 
Az imahét rendszeres visszatérı kérdése, mikor találko-
zunk újra. Szinte meghallgatott kérésnek élhettük meg a 
felhívást, hogy a környezet védelme, a teremtettségért 
való felelısség jegyében ökumenikus alkalmakat tartsunk 
október folyamán. A teremtés hete így jött létre, s ott az 
igehirdetés illetve elıadás mellett kis csoportokban be-
széltük meg lehetıségeinket, egyéni feladatainkat. 
A teremtés hetét Berze János református lelkipásztor ko-
ordinálta, ı volt házigazdája. İ frissen megválasztott 
lelkésze a református gyülekezetnek. Iktatásán gyülekeze-
tünkbıl is részt vettek többen. 
Külsı kapcsolatainkat ápolja a missziói kör is. Ádventi 
vásárával saját gyülekezetünk orgonaépítését és a Kül-
missziói Egyesület szolgálatát támogatják. 
Az ökumenikus kapcsolatok sorában legelevenebb a zenei 
kapcsolat, az énekkarok közös szolgálata. Ez már annyira 
természetes és eleven, hogy a Csomasz-Tóth Kálmán 
Énekkar évfordulójának ünnepére kórusunkat is meghív-
ták közös szolgálatra. 
 
Isten házának másik szobájában a külföldi testvéregyhá-
zakat találjuk. Már szóltam a finn testvérek januári láto-
gatásáról. Szeretnék megemlékezni arról, hogy a német-
magyar baráti körrel gyülekezetünk néhány tagja is részt 
vett a Schwäbisch-Gmündbe szervezett kiránduláson júni-
us folyamán, júliusban pedig az ifjúsági körünk képvisel-
tette magát a schönblicki gyülekezetben tartott ópietista 
ifjúsági találkozón. Végtelen figyelmességet, élı hitet 
találtunk a német fiatalok közösségében. A schönblicki 
gyülekezet pedig számos lehetıséget tárt elénk a gyüleke-
zetépítés terén. 
Augusztusban más jellegő megtiszteltetés ért bennünket. 
Heikki Koivisto lelkészt Székesfehérvár MJV önkor-
mányzata tiszteletbeli polgár címmel tüntette ki a két test-
vérváros kapcsolatában végzett évtizedes munkájáért. Ez 
úton is gratulálunk neki kitüntetéséhez, s kívánjuk, hogy 
tovább is végezze hőséges szolgálatát. 
Külsı kapcsolatainkat nem tudom teljességgel felsorolni. 
De mindenképpen meg szeretném említeni a krízisköz-
pontban végzett szolgálatot. Példaértékő szolgálatot vé-
geznek ott asszonytestvéreink. A kórházi segítıszolgálat-
ban is – ha kisebb arányban is – jelen van gyülekezetünk. 
Rendszeresen tartunk áhítatokat és istentiszteleteket a 
SZIM és az Agárdi Aranyhíd szeretetotthonokban. A Fe-
hérvár c hetilapban rendszeresen jelennek meg a gyüleke-
zet lelkészeinek írásai, olykor pedig a Fejér Megyei Hír-
lap és a Városi Televízió is közöl riportokat. 
 
A gyülekezet szolgálata nem lehetne ilyen sokrétő, ha 
nem volna pontos az irodai adminisztráció, a pénzkezelés, 
ha nem volnának tiszták a gyülekezeti ház termei, és nem 
volna rendben temetınk. Hálás vagyok Istennek azokért, 
akik az igeszolgálatban, a vasárnapi istentiszteleti felolva-
sásban, a közösségek vezetésében mellettem állnak. Fel 
nem mérhetı, milyen nagy ajándék, hogy elnöktársammal 

A közösségépítés végiggondolása közben szót kell ejte-
nünk szórványainkról illetve filiánkról, a Fehérvárcsurgói 
Gyülekezetrıl. Az itt folyó munkát beosztott lelkészünk 
ismerteti részletesebben, én hadd fejezzem ki örömömet, 
hogy az anyagyülekezetbıl egyre többen ismerik meg az 
ott folyó munkát, a szórványban élı közösségeket. A 
fehérvárcsurgói gyülekezet mellett Sárosdon és Agárdon 
tartunk istentiszteleteket illetve hittanórát. Bizonyosan 
több faluba is indokolt volna kijárnunk. De célunk, hogy 
az istentiszteleti közösséget inkább egybegyőjtsük, biblia-
órákat, családi-házi alkalmakat azonban szívesen tartunk 
ott, ahol erre meghívnak. 
 
Az emlékkönyv következı oldala ünnepeinkrıl emléke-
zik meg. Hálát adok Istennek azért, mert kereszteléseink 
száma majdnem elérte a temetésekét. Igaz, több megke-
resztelt kisgyermek külföldön vagy más településen él, 
tehát nem a mi gyülekezetünk létszámát gyarapítja, mégis 
ünnep számunkra, hiszen valamely okból mégis itt érzik 
szüleik otthon magukat. A megkereszteltek közül hadd 
emeljem ki a felnıtteket. Bizonyosan nem könnyő fel-
nıttként a gyülekezet elé kiállni, hitünket megvallani. 
Áldott legyen értük Isten. 
Azonban a felnıtt keresztelés számszerő vizsgálata meg-
erısíti Jézus szavát, hiszen látjuk: a felnıtt keresztelés 
nem ad nagyobb biztonságot arra, hogy valaki hitben 
megmaradjon. Egyedül a Szentlélek tarthat meg bennün-
ket az igaz hitben és az üdvösségben. Ezért a gyülekezet 
küldetése a megkereszteltekért folytonosan imádkozni. 
A gyermekkeresztség szükséges és hasznos velejárója a 
konfirmáció, amelynek vendége volt Juha Taanila és fele-
sége Kemibıl. Ebben az esztendıben Székesfehérváron 
12, Agárdon 1, Fehérvárcsurgón 2 gyermek konfirmált. 
Belılük alakult meg szeptembertıl a kisifi, a serdülık 
ifjúsági órája. 
Az érettségizık közül, idén is tizenegyen részesültek 
útrabocsátó áldásban . Megvallották hitüket, és mi öröm-
mel neveztük ıket a gyülekezet felnıtt tagjainak. 
Az elmúlt évben különleges ünnepünk is volt, amilyen 
huszonnyolc év óta nem volt templomunkban. Pethı Judit 
testvérünket szentelte lelkésszé Ittzés János püspök. Isten 
elhívása mindig csodálatos – megérezhetjük ezt akár már 
a vasárnapi olvasó-szolgálatból is – ám egészen különle-
ges dolog, ha valakit az igehirdetés és a szentségek ki-
szolgálásának életreszóló szolgálatára választ ki az Úr. S 
a gyülekezet is átélte kiválasztottságát, hiszen Judit közü-
lünk indult, és közöttünk is maradt a Lélek ajándékaival. 
Áldott legyen ezért az Úr! 
 
Isten háza népe vagyunk. Nem egyedül. Errıl szól az 
emlékkönyv követezı oldala. Nem egyedül tartozunk 
Isten házához, hanem – ha szabad a ház képével tovább 
gondolkodni – itthoni evangélikus gyülekezetünk csupán 
egy szobája Isten otthonának. Az elmúlt évben is igyekez-
tünk kapcsolatba kerülni a többi szoba lakóival.  
Január folyamán a már hagyományos ökumenikus imahé-
ten vettünk részt. Ezt a sorozatot különlegessé tette finn 
testvéreink jelenléte. Az ı életszeretetük, vidámságuk, élı 
hitük erısített és példát adott. Különleges alkalom volt, 
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sét. Közgyőlésünkön szeretnénk ezekkel részletesebben 
foglalkozni. 
 
Külföldi kapcsolatainkban is fontos feladatokhoz érke-
zünk idén. Júniusban finn csoportot, augusztusban német 
ifjúsági csoportot szeretnénk fogadni. A két csoport foga-
dása sok szervezést igényel. Szeretnénk támogató cégeket 
is találni, hogy vendégeink programja változatos lehes-
sen. 
 
Készülünk idén is a teremtés hete rendezvénysorozat 
megtartására október folyamán, és szintén októberben a 
72 óra kompromisszumok nélkül nemzetközi ifjúsági 
akció is megrendezésre kerül. 
 
Tervezünk tehát. De nem szeretnénk saját eszünk után 
dönteni, hiszen Isten háza népe vagyunk. Ezért kérjük 
testvéreink imádságát, együtt-gondolkodását, hogy az 
Atya akarata szerint, Jézus útját járva, a Szentlélek böl-
csességével és erejével haladjunk. 
 
                 Köszönöm a figyelmet. 
 
Ps. Ebben a jelentésben nem említettem neveket. Amikor 
hálával és köszönettel gondolok vissza az elmúlt eszten-
dıre, mégsem tisztségek, hanem arcok állnak elıttem. 
Személyek, akikkel valóban testvéri kapcsolat, fel nem 
bontható szeretet köt össze. Hogy nevüket mégsem emlí-
tem, azt az indokolja, hogy nagyon aktív közösségeink 
vannak. Fel nem tudnám sorolni azokat, akik felelısséget 
vállalnak, akik kétkezi munkával, tanácsaikkal, kritiká-
jukkal és imádságukkal segítik a gyülekezet épülését. 
Isten elıtt azonban mindannyian jól ismertek. 

és minden tisztségviselıvel közös akarat, különbözısége-
ket áthidaló hit és szeretet köt össze. Köszönöm, hogy 
kisebb és nagyobb ünnepeinken asszonyok és férfiak áll-
nak készen szolgálatra. Köszönöm, hogy egymás értesítik 
telefonon és személyesen. Köszönöm a gyülekezeti hír-
mondónkon végzett lelkes munkát. Öröm tapasztalni a 
munkatársi megbeszéléseken, az imaközösség háttérszol-
gálatában és a presbiteri és közgyőléseken, hogy sokak 
számára milyen fontos gyülekezetünk közössége. Mert 
valóban itthon vagyunk benne, mint Isten házanépe. Há-
lás vagyok Istennek, hogy ezt az otthonosságot felébresz-
tette szívünkben, és ezt tapasztalhatom szolgáló társaim 
életében. 
 
Az elmúlt évre gondolva kicsit elıre is tekintünk. Mert az 
elmúlt év folyamán vált egyre világosabbá, hogy gyüleke-
zetünknek még intenzívebben kell részt vennie a szociális 
munkában. Kerestük azokat a lehetıségeket, amelyek 
nem haladják meg erınket, azokat az utakat, amelyeket az 
Úr tárt elénk. 
Októberben határozatot hoztunk arról, hogy megvizsgál-
juk a lehetıségét annak, hogy három irányú szociális 
alapellátó intézményt indítsunk. Az egyik irány a Családi 
Napközi, amelyben bölcsıdés és óvódás korú gyermekek 
megırzését vállaljuk. A másik irány az Idısek Napközi 
Ellátása, amely otthont nyújtana az egyedül élı, közös-
ségre vagy felügyeletre vágyó idıseknek. A harmadik 
irány a házi szociális segítségnyújtás. Ezek közül jelenleg 
a Családi Napközi fejlıdött leginkább. A beosztott lelkész 
lakásának nagyobbik szobája tőnik alkalmasnak erre a 
feladatra, s ha engedélyeink megszületnek, április végén, 
május elején elindulhat szolgálatunk. A másik két irány is 
– reményeink szerint – ısz folyamán elkezdheti mőködé-

Beosztott lelkészi jelentés a 2009. évrıl 
 

„Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak.” 
(1Mózes 26,3) 

Isten mondta ezt Izsáknak, amikor egy éhínség idején a 
filiszteusok földjére értek feleségével, Rebekával. Útmu-
tatónkban 2007 nyarán szerepelt ez az ige, azokban a 
napokban, amikor ebbe a gyülekezetbe kerültem teoló-
gushallgatóként, hogy segíteni próbáljak a szolgálatok-
ban. Számos kérdés volt bennem. Örömök és félelmek, 
aggodalmak és bizakodás. Leginkább azonban kerestem a 
helyemet, hogy valóban ez volt-e Isten szándéka. Ebben 
az igében megkaptam ezt. Azóta folyamatosan kísér úgy, 
hogy tudom, addig maradok, amíg Istennek ez az akarata. 
 
Tavaly, 2009 nyarán történt szentelésem óta fél év telt el. 
Errıl az idıszakról írom „fél” lelkészi jelentésemet be-
osztott lelkészként a fenti ige gondolatkörében. 

 

„Maradj…” 
 
Fontos számomra ez a maradás, a megmaradás. Megma-

radni Isten igéje mellett. Megmaradni lelkészként a saját 
hitéletemben és megmaradnia minden gyülekezeti ta-
gunknak a saját igei életében. Gyülekezetünk pedig több 
földrajzi helyet is jelent ebbıl a szempontból, mindegyik 
más és más helyzetében. Saját szolgálatom elsısorban 
Fehérvárcsurgón, Sárosdon és Agárdon történik, emellett 
pedig a székesfehérvári anyagyülekezetben. 
 
Az elmúlt év legnagyobb változása talán Sárosdon tör-
tént. A februári imahét olyan új ismeretségeket és lehetı-
ségeket hozott, amik azóta is lendületet adnak. Szabó 
István helyi plébános és Donatin Tamás sárkeresztúri 
református lelkész személyében olyan szolgatársakat kap-
tam, akikkel nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Arra 
törekszünk, hogy együtt építhessük gyülekezeteinket. 
İsszel közös hálaadó istentiszteletet tartottunk, december 
elején ádventi sorozatot, közben pedig igyekszünk a kö-
zösen használt református templom ablakait kicseréltetni, 
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valamint ebben az évben is több programunk volt már, 
illetve „most imádkozzuk helyre a többit.” Ebben az új 
lendületben szeretném, hogyha megmaradna és erısödne 
sárosdi közösségünk. 

 

„…jövevényként ebben az országban…” 
 

Jövevénységünket sokféleképpen érzem. Az ifjúsági 
munkában az elmúlt évek nyomán egyre inkább látom 
azt, hogy ahogyan múlnak az évek, változik a társaság is. 
Vannak, akik „belenınek” az ifibe, és vannak, akik az 
egyetem illetve fıiskola, vagy már éppen a munkahely 
miatt nehezen tudnak idıpontilag is ránk találni. De úgy 
is látom ezt, mint az elmúlásunk idejét. Gyülekezetünk-
ben különösen is csurgói leánygyülekezetünkben, illetve 
szórványainkban egyre nagyobb kérdés az, hogy idısek 
egyre idısebbek, a fiatalok pedig nagyon kevesen vannak. 
Mivel azonban Bencze András lelkészi jelentése foglalko-
zik összesítve a számadatokkal, én nem térek ki erre. 
 
Jövevénységünket jelzik a halálesetek is. Jómagam, mióta 
lelkész vagyok, egy felnıtt embert kereszteltem és konfir-
máltam, viszont öt embert temettem már el. Szintén nem 
szeretnék azonban a számoknál megmaradni, azt azonban 
fontos látnom saját magam felé is, hogy úgy tőnik, Isten 
nagy kegyelmet adott számomra ezen az utolsó úton való 
kísérésben. Igyekszem hőséges szolgájaként élni ezzel a 
kegyelmi ajándékommal és folyamatosan odafigyelni 
magamra, hogy lelkileg továbbra is el tudjam hordozni 
ezeket a helyzeteket, miközben haldoklókat és gyászoló-
kat hordozok. 

 

„…én pedig…” 
 
Talán többek számára ez a rövid két szó – „én pedig” – 
nem indokolna külön részt, számomra azonban megkoc-
káztatom, hogy majdnem fontosabb, mint az összes többi. 
Köznyelven ezt így mondjuk: „Ember tervez, Isten vé-
gez.” Saját szolgálatomban most úgy látom ezt, hogy sok-
szor másmilyennek ismerem meg magamat egy-egy szol-
gálati terület kapcsán, mint amilyennek gondoltam. Azt 
hittem, hogy jó ifjúsági munkás leszek, de nem vagyok 
az. Azt hittem, hogy nem tudok majd temetni, és mégis 
tudok. Azt hittem, hogy teher lesz majd a sok utazás a 
gyülekezeti részeink között, közben jólesik autóba ülni és 
kikapcsolni két hely és helyzet között az úton. És sorol-
hatnám még tovább. 
 
Azonban ez az „én pedig”, ami Isten szájából hangzik, 
elıretekintés is a számomra mindabban, ami a jövıben 
vár ránk. Akár látunk már belıle valamit, akár nem. Mi 
tervezünk, Isten végez. Mi aggódunk, Isten pedig meg-
mutatja kegyelmét. 

 
„…veled leszek…” 
 
Fontos ezt tudni akkor, amikor mind Fehérvárcsurgón, 
mind Sárosdon, Agárdon, valamint a Ciszterci gimnázi-
umban tanítok majdnem minden nap. Fontos az, hogy 
tudjam: személy szerint velem is ott van Isten, és fontos 

ez úgy, hogy aggodalmaimat merjem Istennek átadni. 
Különösen a gimnazista tanítványaim kapcsán érzem fon-
tosnak azt, hogy tudatosítsam magamban: Isten velük is 
ott van mindenféle helyzetben. Akár most, akár a késıb-
biekben. És milyen jó tudni ezt, amikor az utcán találko-
zom egy gyülekezeti taggal és a nem éppen ideális hely 
ellenére is megtudom, hogy miben hordozzam ıt imád-
ságban! Amikor családlátogatásnál, bibliaórai beszélgeté-
sekkor, istentiszteletek utáni kézfogásokkor és még szá-
mos más alkalommal hallom, látom és megélem, hogy 
mennyi mindent hordozunk mindannyian magunkban. 
Isten azonban velünk van! Az ı ígéretei nem ígérgetések. 

 

„…és megáldalak.” 
 
Szeretném mindannyiunk gondolataiba belevésni erre az 
évre is, hogy Isten már Krisztus tenyerébe és talpába be-
levésett bennünket. Belevésett, méghozzá szegekkel. 
Ezért ne legyen kétségünk afelıl, hogy vajon az ı kegyel-
mében telik-e el ez az év is! Aggódhatunk is és remény-
kedhetünk is, de mindezt Isten elıtt tegyük! Vele való 
imaéletünk egészséges lüktetése legyen ezeknek az érzé-
seknek a kavalkádja! Isten áldása velünk van. 
Az elmúlt évért pedig egyedül Istené a dicsıség! 

 

                    Pethı Judit  
   beosztott lelkész 

   

  HÚSVÉTI ÖRÖM 
 

   Elhengerítve már a sziklatömb, 
   kitárva tátong már a sziklabolt. 
   Ujjongva hirdeti a menny s a föld: 
   Halleluja, az Úr feltámadott! 
 

     És hirdetik az elsı szemtanuk, 
   hogy újra él a drága Messiás, 
   ezzel telik meg szívük és szavuk, 
   mert nem érdekli ıket semmi más. 
 

     E szent öröm bennünk is gyızze le 
   a félelembe bujt önérdeket, 
   szívünk az élı Krisztus töltse be 
   bátor szólással gyávaság helyett! 
 

     Bizonyságul, hogy teste nem halott, 
   vigyük ma is mindnyájan szerteszét, 
   hogy halálával életet adott, 
   s hogy feltámasztja minden gyermekét! 
 

     Bizonyságul éljük ez örömöt, 
   s a most is élı Krisztus életét, 
   Ki, mint a fán kínhalál elıtt, 
  Most is kitárja értünk szent kezét. 
 

     És mondjuk el: a földre értünk jött, 
   értünk halt meg, s fel értünk támadott, 
   fogadjuk hát ma még a szívünkbe İt, 
   nyíljék meg már e büszke sziklabolt! 
    
   Moldován Vilmos 
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Tisztelt Közgyőlés! Kedves Testvérek! 
 

„Minden gondotokat İreá vessétek, mert neki gondja van 
rátok.” (1Pt 5,7) 

 
Hála Urunk kegyelmének és akaratának, gyülekezetünk-
ben az elmúlt évben már két lelkész láthatta el a szolgála-
tot. Részletes beszámolójukból kirajzolódik az elmúlt év 
gazdag történése, a kisközösségek élete és a szolgálatuk 
öröme és nehézségei. Hiszem és remélem, hogy együttes, 
áldott szolgálatuk az evangélikus gyülekezetünk és szór-
ványgyülekezeteink életének gazdagodását, sokszínőségét 
eredményezi egyházközségünkben. 
 
Az elmúlt esztendıben nagy veszteség érte közösségün-
ket. Falussy Ferencné, mindannyiunk Violka nénije, a 
gyülekezetünk elızı felügyelıje megtért Urához. Másod-
felügyelıként két évig vállalta a szolgálatot mellettem a 
gyülekezet elnökségében, amiért hálát adok Istennek, 
hogy segítı testvérként, elkötelezett munkatársként is-
merhettem İt. Életének utolsó évében a könyörtelen kór 
elhatalmaskodott testében, de lelke, hite és reménye az Úr 
Jézusban mindenkor megmaradt. Élete példája és hőséges 
szolgálata kitörölhetetlenül bennünk él tovább. „Hát nem 
ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsı-
ülnie?” (Lk 24,26) 
 
Reménység és öröm van bennem, ha az elmúlt év esemé-
nyeire, kisközösségi alkalmaira gondolok. Felsorolni sem 
tudnám, mert talán tíz gépelt oldalt foglalna el. Közössé-
geink megerısödtek, befogadóak és élettel telve önállóan 
mőködnek. Az elmúlt évben szervezett egyházmegyei, 
kerületi és országos egyházi alkalmakon egyre nagyobb 
számban képviseltük Székesfehérvárt. Munkatársképzın, 
missziói konferenciákon, presbiterek országos találkozó-
ján részt vett testvéreink gazdag élményekkel, itthon 
hasznosítható tapasztalatokkal gazdagodva érkeztek visz-
sza. Beszámolóikat olvashattunk a gyülekezeti hírmondó-
ban és hallgathattuk a presbiteri győlésen. 
 
Az elmúlt évben 4 alkalommal tartottunk presbiteri érte-
kezletet, 2 alkalommal volt közgyőlés, melyeken fontos 
döntések születtek. Szükség volt a költségvetés módosítá-
sára év közben, amikor Pethı Judit lelkész testvérünket 
Püspök Úr a gyülekezetünkbe rendelte beosztott lelkészi 
szolgálatra, mindannyiunk örömére. 
 
Döntést igényelt év közben, hogy gyülekezetünk a szociá-
lis területeken vállaljon-e szolgálatokat az idısek és a 
legfiatalabbak ellátásában, gondozásában, amelyrıl a 
késıbbiekben beszámolómban még kitérek. 
 
Több százezer forintot takarítottunk meg Pirka Lajos 
gondnok úr vezetésével létrehozott önkéntes segítık lelki-
ismeretes munkája révén. A gyülekezet közössége nevé-

ben ezen alkalommal is köszönöm a résztvevıknek a lel-
kes segítı szolgálatot. 
 
Több mint ötvenen vettünk részt az augusztus végén 
Piliscsabán rendezett „kihelyezett presbiteri” évkezdı 
alkalmon. Az évek óta rendszeresen megszervezett  csalá-
dias összejövetel most is gazdag tapasztalatokat, közös 
ismerkedés élményét, az ige léleképítı erejét adta 
mindannyiunknak. 
 
Évközben három alkalommal hirdetett összejöveteleken 
beszéltük át az egyházi megújulási stratégia vitaanyagát, 
amelyek hasznos és építı beszélgetések voltak. 
 
A gyülekezetünk gazdasági pénzügyi helyzetét vizsgálva 
megállapíthattuk, hogy a bevételeink, adományaink elma-
radtak a tervezettıl 340.000 Ft-tal, bár kiadásaink is 
71.000 forinttal kevesebbek lettek a tervezettnél. Szomo-
rú és elgondolkodtató, hogy tartalék alapunk mintegy 
860.000 Ft-tal csökkent az elmúlt esztendıben. 
 
A gazdasági válság, a nehezedı életkörülmények és anya-
gi nehézségek indokolhatják ezt az elkeserítı arányt. Nem 
szabad azonban beletörıdnünk ebbe a ténybe, mert ha 
megvizsgáljuk az adományok és egyházfenntartói járulék 
értékét és a címek számát, bizony megállapítható, hogy 
10.000 Ft-os átlag jön ki egy évre vetítve címenként. Te-
hát havonta még egyezer forintot sem szánunk egyhá-
zunkra, hitéletünkre, evangélikus gyülekezetünk fenntar-
tására, fennmaradására?! 
 
Tisztelettel és szeretettel kérem testvéreimet, hogy gon-
doljuk meg és tegyünk meg mindent, hogy az adomá-
nyunk méltóbb legyen gyülekezetünkhöz!! Kérem, hogy 
2010-es esztendıben minimálisan legalább 10%-kal töb-
bet adakozzunk, mint az elmúlt esztendıben. Mint ahogy 
İseink is fenntartották, gyarapították a közösség életét és 
ingatlanvagyonát, így a most élı nemzedéknek is kötele-
zettségei vannak e téren. A jókedvő adakozót többszörö-
sen megsegíti Istenünk. „Ne gyızzön le téged a rossz, 
hanem te gyızd le a rosszat jóval!” (Róm 12.21) 

 
Az utóbbi idıben több aggasztó társadalmi jelenségnek, 
mindenkit felrázó tragédiának lehettünk tanúi és elszen-
vedıi Magyarországon. Nagycsécs, Kiskunlacháza, 
Veszprém, Tatárszentgyörgy csak a legismertebb tragédi-
ák helyszínei, az erıszak, az agresszivitás elterjedésének 
azonban mindannyian tanúi lehettünk. Azért, hogy az 
emberek közötti viszonyok ennyire megromlottak, hogy a 
bizalmatlanság egyre jobban elharapódzik, hogy egyre 
több negatív népegészségügyi, társadalmi jelenség üti fel 
a fejét, felelısség terheli az ország irányítóit. A helyzet 
súlyossága azonban túlmegy a politikai felelısség határa-
in és minden a saját szerettei életéért, környezetéért fele-
lıséget érzı embert elgondolkodásra, cselekvésre kell, 
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hogy késztessen. 
Keresztyénként ne törıdjünk bele országunk helyzetének 
folyamatos romlásába, ne térjünk napirendre a szinte már 
naponta érkezı sokkoló hírek láttán, hanem érezzük át 
együtt közös felelısségünket, s mondjuk Pál apostollal: 
Te gyızd le a rosszat jóval! 
 
Ezen gondolatok és ige volt a fı mondanivalója 2009. 
március 3-án a Deák téri Evangélikus Templomban meg-
tartott csendes, könyörgı istentiszteletnek, amely az erı-
szak ellen az ima erejével állt ki. Az istentisztelet után a 
templom elıtt égı mécsest tartó, éneklı közösség meg-
rendítıen hirdette az emberek közötti megértés, békesség 
és szeretet vágyát. Megszólítva és felszólítva vagyunk, 
hogy mások javára a jót cselekedjük a magunk, a közös-
ségünk erejével, lehetıségével. 
 
A világot megrendítı válság nyomán a hazánkat is elérı 
munkanélküliség sok családot érintett a környezetünkben. 
Istennek hála, hogy gyülekezetünkben az alapítványunk 
közremőködésével folytatott adománygyőjtéssel tudtunk 
segíteni átmenetileg az arra rászorulóknak a 2009-es év-
ben. 
 
Bizonyára nem véletlen, hogy gyülekezetünkben az el-
múlt évben fogalmazódott meg, hogy a szociális munká-
ban nagyobb szerepet kellene vállalnunk. Az egyre nehe-
zebben élı magukra maradt idıs emberekrıl való gondos-
kodás és törıdés nagy hiányterülete társadalmunknak. Az 
otthonukban ellátásra szorulók száma jelentıs, melyet az 
Önkormányzatnál és a Kistérségi Alapellátási Szociális 
Központnál történt látogatásunkkor érdeklıdésünkre el-
mondtak. Az egyedül élık számára az élethez, a közös-
séghez tartozást élményét adhatja vissza a klubszerő nap-
pali ellátás, ahol ételt, jó szót, idıszakos orvosi kontrollt 
és érdekes elıadásokat, foglalkozásokat kaphatnak. 
 
Ilyen hiányterület ma a bölcsıdei férıhelyek kis száma 
miatt a gyermekfelügyelet. A családi napközik elszaporo-
dása jelzi az egyre növekvı igényt a fiatal szülıknél. A 
munkába való visszalépést, a részmunkaidıs foglalkozás 
lehetıségét teremti meg a gyermek biztos elhelyezésének 
lehetısége. Gyülekezeti házunk alkalmas e feladatok ellá-
tására. 
 
Az elmúlt évben tapasztalatokat győjtöttünk már mőködı 
egyházi intézményekrıl, szolgálatokról, valamint tanul-
mányoztuk az engedélyek, mőködés feltételeinek szöve-
vényes jogi és gazdasági hátterét és lehetıségét. 
 
Milyen elınyökkel járhat egy szociális intézmény létreho-
zása gyülekezetünkben, és vannak-e kockázatai, nehézsé-
gei? 
Elınyei: 

Sok embertársunknak, testvérünknek tudunk 
szolgálni és szolgáltatni, kapcsolatot építeni, 
fenntartani idısekkel, fiatalokkal, családokkal 
Kb. 100-120 fıt érünk el. 

Kihasználjuk jobban gyülekezeti házunk  
helyiségeit, lehetıségeit. 
Munkát tudunk biztosítani 8-10 munkatársnak. 
Állami pénzjuttatásból, normatívából is tudjuk 
finanszírozni a szociális tevékenységet. 
A gyülekezeti házunk fenntartási és üzemeltetési 
költségei megoszlanak. 
A családi napközi gyerekei, szülıi megismerik 
 közösségünket, a késıbbiekben kötıdhetnek 
 jobban a gyülekezethez (hittan, konfirmáció, 
 esküvık). 

Kockázatok, nehézségek: 
Mőködési engedélyek megszerzése. 
Találunk-e megfelelıen képzett, hitben álló,  
elkötelezett munkatársat minden területen? 
Lesz-e megfelelı számú gondozott mindenkor? 

 
Gyülekezetünk közgyőlése 2009. október 25-én határoza-
tot hozott a Szociális Alapellátó Intézmény létrehozására. 
A megvalósítás éve 2010. lesz Isten segítségével és szán-
dékával. „Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim 
megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek 
és megadatik nektek.” (János 15,7) 
 
A gyülekezeti Elnökség és presbitérium nevében megkö-
szönöm a közösségünkben szeretettel segítı és önzetlenül 
szolgáló minden testvérem elmúlt évi áldott szolgálatát, 
aktív munkáját. Áldja meg Urunk és jutalmazza gazdagon 
életüket a Szentlélek erejével! 

 
    
    Erıs vár a mi Istenünk! 
     Kiss László felügyelı 

 

Kereszt-árnykép 
 
 

A kereszt felsı  
ága égre mutat,  

nagy örömhírt tudat:  
„itt van a te utad” 

 
a kereszt két karja a légbe szétszalad,  

rajta sovány kezek tört vért virágzanak:  
„vigyázz: ır a lélek, de a test megszakad,  

kétfelé visz ösvény s te szabad vagy, szabad” 
 

a keresztnek alsó  
ága földre mutat:  

„veszıdj: itt áss kutat,  
lásd benne arcodat.” 

 
    Weöres Sándor 
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I. A 2009. év zárszámadása 
 
A 2009. év gazdálkodását meghatározó éves költségvetésünket – melyet a Presbitérium 2009. február 19.-i ülésén foga-
dott el – év közben módosítanunk kellett: bevételeinket 331.000 Ft-tal, kiadásainkat pedig 684.000 Ft-tal kellett növel-
nünk. A módosítást mind a bevételeknél, mind a kiadásoknál egyrészt a levéltár és könyvtár rendezésére kapott támoga-
tás, illetve felhasználás, másrészt a lelkészi nyugdíjjárulék %-os mértékének változása, és Pethı Judit beosztott lelkész 
szolgálatba állásával felmerülı többletköltségek és kiadások tették szükségessé. 
 
Jelen beszámoló már a módosított költségvetés tervszámaival állítja szembe a zárszámadás tényadatait. 
 
A zárszámadások ismertetésekor minden évben elhangzott, hogy mennyire fontos és meghatározó gyülekezetünk gazdál-
kodásában az egyéni befizetésekbıl származó bevétel. Amikor most hálás szívvel megköszönöm minden fizetı gyüleke-
zeti testvéremnek az áldozatvállalását, szomorú szívvel kell azt a tényt is közölnöm, hogy 2009-ben a gyülekezeti tagok-
tól tervezett 7.350.000 Ft bevételt nem értük el, egyházfenntartói járulék, perselypénz és adományok címén 6.699.462 Ft 
került bevételként a zárszámadásba. Lényeges az eltérés az egyházfenntartói járuléknál: 4.000.000 Ft-tal szemben 
3.530.162 Ft a tényadat. Ez az összeg a gyülekezetünknél nyilvántartott 736 címbıl csak 350 címrıl érkezett, azaz keve-
sebb, mint 50% érzi kötelességének az anyagi áldozatvállalást is. 
 
De ık aztán nagyon! Talán erejükön felül, talán mások helyett is! A jó Isten gazdag áldása legyen adományozókon és 
adományainkon egyaránt! 
 
Nem gyızöm hangsúlyozni, hogy nem a 3,5 millió Ft-ot kevesellem, hanem hiányolom a 386 címen élı, nem fizetı 
evangélikus testvéreink aktivizálódását, szíves figyelmükbe ajánlva a Zsidókhoz írt levélben foglaltakat: „A jótékony-
ságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” 
 
Orgonahitel törlesztésére 46, egyéb egyházi célra adomány 65 címrıl érkezett. Ez utóbbi két statisztikai adatot rontja az 
a tény, hogy sok az átfedés: azaz többször elıfordult, hogy egy 1 adott címrıl mindhárom jogcímen érkezett befizetés.  
 
Tájékoztatásul néhány összehasonlító adat: 

 
 

 
 
 
Az orgonára befizetett összegekben a Missziói Kör karácsonyi vásárából származó adományai is szerepelnek. 
 
Kérem Egyházközségünk tagjait, szíveskedjenek elgondolkodni a számokon, és emlékezni: mit is mondott Pál apostol?  
(2Kor 9,7) 

 
Lássuk ezután a 2009. évi zárszámadás fıbb adatait: 

 

Megnevezés 

2007 2008 2009 

N
yilvántartott cím

 

F
izetı cím

 

B
efizetett összeg 

(ezer F
t) 

N
yilvántartott cím

 

F
izetı cím

 

B
efizetett összeg 

(ezer F
t) 

N
yilvántartott cím

 

F
izetı cím

 

B
efizetett összeg 

(ezer F
t) 

Egyházfenntartói 739 385 3.765 760 373 3.764 736 350 3.530 

Orgonára adom. 739 48 806 760 115 835 736 46 543 

Egyéb célra ad. 739 27 883 760 51 1.350 736 65 1.028 

GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ 
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Záró mérleg: 
Elızı évi (2008.12.31.) pénzeszközök összege: 5.477.576 Ft 
2009. évi bevételek összege: +11.776.960 Ft 
 17.254.536 Ft 
2009. évi kiadások összege: –12.636.872 Ft 
Pénzeszközök 2009. december 31.-én: 4.617.664 Ft 
Pénzeszközök megoszlása: 

Készpénz 322.524 Ft 
Folyószámla +2.190.336 Ft 
Lekötött betét +2.550.001 Ft 
 5.062.861 Ft 
Átmenı tételek: 
– 2010. évi hitoktatói díj –300.152 Ft 
– 2010. évi szórványtámogatás –145.045 Ft 
 4.617.664 Ft 
 
Gyülekezet adóssága (orgonahitel): 2.450.000 Ft 
Hitel lejárat idıpontja: 2016. december 15. 

Megnevezés Terv Ft Tény Ft 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11.435.000 11.776.960 

Ebbıl: – egyházfenntartói járulék 4.000.000 3.530.162 

  – adományok 1.000.000 1.028.500 

  – perselypénz 1.250.000 1.348.250 

  – céladomány orgonára 850.000 542.550 

  – céladomány Alapítványtól 250.000 250.000 

  – temetıfenntartásból 860.000 669.000 

  – Országos Egyháztól 
 (levéltár + könyvtár + ifjúsági pályázat) 

280.000 570.000 

  – Országos Egyháztól (fehérvárcsurgói templom felújítására 
pályázatból) 

550.000 550.000 

  – fehérvárcsurgói templom felújításának pályázati költségté-
rítése a fehérvárcsurgói leányegyházközségtıl 

200.000 200.00 

  – fehérvárcsurgói templom javára a Fejér-Komáromi Egy-
házmegyétıl 

– 133.875 

  – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától 
mőködési támogatás 

500.000 500.000 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 12.709.000 12.636.872 

Ebbıl: – lelkészeknek egyházi szolgálatért 2.484.000 2.484.000 

  – nemlelkészi alkalmazott illetménye 585.000 563.200 

  – kötelezı egyházi járulékok 221.000 249.302 

  – főtés, világítás, víz, csatorna, szemét 1.780.000 1.871.886 

  – temetıfenntartás 350.000 303.223 

  – orgonahitel törlesztés 350.000 350.000 

  – orgonahitel kamata 390.000 333.300 

  – fehérvárcsurgói templom felújításának  pályázatára 950.000 946.020 

  – gépjármő biztosítások 85.000 84.500 

  – vagyonbiztosítás 150.000 67.624 
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A zárszámadás számai is önmagukért beszélnek: 11.776.960 Ft bevétellel szemben 12.636.872 Ft kiadás realizálódott, 
5.477.576 Ft nyitó pénzkészlettel szemben a záró pénzkészlet 4.617.664 Ft, a különbözet sajnos jelentıs: 859.912 Ft, 
vagyis az a pénzeszközállomány csökkenés, amely a 2008. év elıtti évekre volt tendenciózusan jellemzı, de 2008-ban 
végre megállt, most, 2009-ben ismét bekövetkezett. 
 
Csak ismételni tudom: gyülekezetünk érdekében szükséges újabb és újabb evangélikusok bevonása életünkbe és tevé-
kenységünkbe, mert nemcsak az eddig is felelısségteljesen gondolkodó és nagymértékben adakozó, hanem mind a 736 
címen élı gyülekezetünkhöz tartozó testvérünk közös áldozatvállalására lesz szükség mind a 2010-es, mind az ezt kö-
vetı években is. 
 
II. A 2010. év költségvetése 
 
„Semmi felıl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel 
kívánságaitokat az Isten elıtt.” (Filippi 4,6) 
 
A 2009. év zárszámadási adatai ellenére ezen ige szellemében, de gyarló emberként mégis kissé aggodalmas szívvel 
ismertetem a 2010. év költségvetés-tervezetét: 

 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11.687.000 Ft 
Ebbıl: – egyházfenntartói járulék 4.000.000 Ft 
 – adományok 1.000.000 Ft 
 – perselypénz 1.500.000 Ft 
 – céladomány orgonára 600.000 Ft 
 – céladomány Alapítványtól 250.000 Ft 
 – temetıfenntartásból 750.000 Ft 
 – Székesfehérvár MJV Önkormányzatától 700.000 Ft 
 – Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 700.000 Ft 
 (megnyert pályázat a Családi Napközi eszközeire) 
  
 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 13.270.000 Ft 
Ebbıl: – lelkészeknek egyházi szolgálatért 2.964.000 Ft 
 – nem lelkészi alkalmazott illetménye 598.000 Ft 
 – kötelezı egyházi járulékok 250.000 Ft 
 – főtés, világítás, víz, csatorna, szemét 2.020.000 Ft 
 – temetıfenntartás 300.000 Ft 
 – orgonahitel törlesztés 350.000 Ft 
 – orgonahitel kamata 284.000 Ft 
 – Családi Napközi költségei 700.000 Ft 
 – testvérgyülekezeti kapcsolatok költsége 500.000 Ft 
  
 
Az Egyházközség 2009. évi zárszámadását és a 2010. évi költségvetés-tervezetét a Presbitérium 2010. február 25.-i 
ülésén megtárgyalta, az itt közölt számokkal elfogadta, közgyőlésen történı ismertetését és a Gyülekezeti Hírmondóban 
való megjelentetését jóváhagyta. 
 
Ezzel a beszámolóval, mint gyülekezeti pénztáros, 12 évi szolgálat után elköszönök, mivel megnövekedett családi el-
foglaltságaim miatt ezt a feladatot a továbbiakban ellátni sajnos már nem tudom. Köszönöm a jó Istennek, hogy erıt 
adott nekem ehhez a szolgálathoz, köszönöm a gyülekezet Elnökségének, Presbitériumának és tagjainak irántam tanúsí-
tott bizalmát, türelmét, szeretetét, és a sok-sok segítséget, amit pénztárosként kaptam. A mindenható Isten gazdag áldá-
sát kérem Egyházközségünk tevékenységére, az Elnökség, a Presbitérium és valamennyi kedves Testvérem életére! 
 
Bár tudom, hogy egy keresztyén közösség életében az imádság a legeslegfontosabb, végszóként mégis azt kérem a 
Testvérektıl, – Pál apostol szavait ismételten szíves figyelmükbe ajánlva, miszerint: „A jókedvő adakozót szereti az 
Isten” – hogy gyülekezetünk terheit ne csak imádságukban hordozzák. 

 
 Erıs vár a mi Istenünk! 
          Gyurkovics Ferencné 
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A Számvevıszék az elmúlt évben is folyamatosan ellen-
ırizte a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség pénz-
ügyi gazdálkodását, a könyvelésre kerülı bizonylatok tar-
talmi és alaki megfelelıségét. 

 
A 2009-es év során is, az elızı évhez hasonlóan, az orgo-
naépítésre felvett banki hitel biztonságos visszafizetésének 
figyelemmel kísérése miatt is, negyedévente kiértékeltük 
az egyházközség pénzügyi helyzetét és ezt írásban foglalva 
a gyülekezet faliújságán kifüggesztve minden érdeklıdı 
számára elérhetıvé tettük. 
 
A Gyülekezet a 2009-es évben a módosított költségvetés-
ben elıreirányzott 11.435.000.-Ft-os bevételt 11.776.960.-
Ft összegben teljesítette, a túlteljesítés 341.960.-Ft. A túl-
teljesítés úgy alakult ki, hogy a gyülekezeti tagoktól szár-
mazó bevételek több mint 660.000.-Ft-tal csökkentek, vi-
szont pályázatokból, a lekötött betétek kamatából, vala-
mint elıre nem tervezhetı rendkívüli bevételekbıl lénye-
gesen több bevétel érkezett. 
 
A módosított költségvetésben tervezett 12.709.000.-Ft-os 
kiadások ténylegesen 12.636.872.-Ft összegben realizálód-
tak. A kiadás csökkenés a tervezetthez képest 72.128.-Ft 
volt. 

 
A fenti teljesítések következtében a tervezett 4.203.576.-Ft 
év végi pénzeszköz állomány 4.617.664.-Ft összegben 
teljesült, ami 414.088.-Ft-tal haladja meg a tervezett záró 
pénzeszközállományt. 

 
A Számvevıszék a részletes számszaki adatok elemzésétıl 
eltekint, mert az, a zárszámadás részletes ismertetésével 
bemutatásra került. 
 
A Számvevıszék megállapította, hogy az Egyházakra vo-
natkozó szabályokban elıírt a lelkészeknek és más egyházi 

személynek kifizetett illetmények összegét fedezte az év 
során befolyt egyházfenntartói járulék, a nem konkrét célra 
befizetett adomány, valamint a perselypénz összege. En-
nek következtében a részükre kifizetett illetményeket sze-
mélyi jövedelem adó nem terhelte. 
A Számvevıszék az ellenırzés során megállapította, hogy 
a 2009. évi könyvelés a számviteli törvényben elıírtak 
szerint történt, figyelembe véve az egyházakra vonatkozó 
speciális szabályokat is. 
A számlákat és egyéb bizonylatokat az Egyházközség 
számlatükrében felsorolt jogcímeknek megfelelıen köny-
velték le. 
A pénztári és banki bizonylatok havonta az elıírásoknak 
megfelelıen kerültek rendezésre. 

 
Fontosnak tartom bejelenteni, hogy már évek óta tervezett 
könyvtár és irattár szakszerő feldolgozása és rendezése az 
év során szakemberek irányításával elkészült. 
A költségekre a fedezetet pályázati pénzek elnyerésével 
biztosította az Egyházközség. 
 
Összefoglalva a Számvevıszék véleményét, megállapíthat-
juk, hogy rendezett, naprakész, szabályos pénztárkönyvve-
zetést, banki analitikus nyilvántartást és fıkönyvi könyve-
lést találunk, ezért a 2009. évi zárszámadást 11.776.960.-
Ft bevétel és 12.636.872.-Ft kiadás mellett a presbitérium-
nak elfogadásra javaslom. 
 
Köszönetemet szeretném kifejezni mind azon Testvérek-
nek, akik ezt a munkát ilyen lelkiismeretesen pontosan 
végezték, és ezzel a mi ellenırzési munkánkat könnyítet-
ték. 
 
Erıs vár a mi Istenünk! 
 
    Göndör Jánosné 
             Számvevıszék Elnöke 

Számvevıszéki jelentés a 2009. évrıl 

Az ökumenikus imahét péntekén kaptuk a hírt, hogy 
Baranyi József tiszteletbeli gondnok testvérünk súlyos 
állapotban került a kórházba. Fia és menye közösségében 
imádkoztunk betegágya mellett, szombaton reggel már az 
üres ágyat találtam. Nem egészen két héttel késıbb felesé-
ge, Faludi Mária is elment közülünk. İrájuk emlékeztes-
sen most e néhány sor. 
Józsi bácsi hosszú idın át – tulajdonképpen édesapai örök-
ségként – gyülekezetünk presbitere, késıbb gondnoka volt. 
Az ı gondnoki szolgálata alatt újult meg templomunk tor-
nya és épült meg orgonánk. De talán nem is ezek a nagy 
események határozták meg leginkább az ı szolgálatát. 
Az a szó, amivel gondnoki szolgálatát jellemezhetjük, ez 

lehet: apai örökség.  Mert édesapja is presbiter volt, odafi-
gyelı tagja gyülekezetünknek. Édesapjának sajátkező 
munkája a régi úrvacsorai kancsó, s az a gorsiumi kereszt-
másolat, amelyet annak idején a heidenheimi gyülekezet-
nek vittünk. 
Ezt a csendes-természetes szolgálatot vitte tovább Józsi 
bácsi is. Soha nem készített listát arról, mi mindent végzett 
el, hogy hány órát töltött itt. Számára természetes volt, 
hogy amit el tud végezni, azt örömmel elvégzi, s ami nem 
tud, arra mást kér meg. 
Az apai örökséghez tartozik az is, hogy most már nagyapa 
ı. Emlékszem arra a karácsonyra, amikor a Tatay Sándor 
Gimnázium itt ünnepelte a karácsonyt, s ı megjelent az 

Atyai örökség 
Emlékezés Baranyi József tiszteletbeli gondnok testvérünkre 
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güket vették át. Azt, amit a mennyei Atya adott nekik 
Jézus Krisztus által. S ebben az örökségben nagy szeretet-
tel, egymás mellett állva – s ahogy ıket ismerem – kicsit 
elbújva, háttérbe húzódva ünneplik, hogy Jézus gyızött a 
halál felett. 
Ebben a kettısségben van részünk, Testvéreim. Szomorú-
ságban, mert nélkülük szegényebbek lettünk, és remény-
ségben, mert ıket az Atyai örökségben tudhatjuk Jézusért. 

ünnepség elıtt. Kérdı tekintetemre, miért is jött el, felmu-
tatott a karzatra, ahol unokája készült trombitálni. S ha 
valaki név szerint ıt nem is ismerte volna a gyülekezet-
ben, arra biztosan emlékszik mindenki, hogy ı volt az, 
aki az unokájával érkezett vasárnaponként a templomba. 
Mert az apai örökség arra is késztette, hogy ezt az öröksé-
get továbbadja. 
Amikor búcsúzunk tıle és Marika nénitıl, azzal a re-
ménnyel erısítjük szívünket, hogy most is atyai öröksé-

A Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség Gyülekezeti Házában 
(Székesfehérvár, Szekfő Gy. u. 1; a Bírósággal szemben)  

 

„Kuckó” Családi Napközit 
indít 2010 tavaszán. 

 
Célunk, hogy felelısségteljes, szakképzett, gyakorlattal rendelkezı keresztyén nevelık bibliai 
értékrendő gondozás és nevelés során meghitt, szeretetteljes légkörben vigyázzanak a rájuk bízott 
gyermekekre.  
Elsısorban 18 hónapos és 5 éves közötti gyermeket nevelı szülık jelentkezését várjuk, akik 
megbízható helyen kis csoportban legfeljebb 7 fı– szeretnék elhelyezni gyermeküket. 
Igény szerint lehetıség van egész hónapra, néhány hétre, néhány napra, félnapra, és 
alkalmankénti elhelyezésre is.  
 

Elızetes igénybejelentést a  
06-20/824-2009 és írásban az evkucko@gmail.com címen, 

valamint személyesen a gyülekezeti házban 
munkanapokon 9 és 13 óra között lehet tenni. 

İsi igazság, hogy a szerelem a házasság évei alatt szép 
lassan meg kell, hogy fakuljon, hogy a szürke hétközna-
pok a ragaszkodást is elszürkítik. Sok lelkész figyelmezte-
ti is erre a szabályra az esküvın a házasulandókat, ne-
hogy majdan csalódás érje ıket. 
 
Természetes számunkra, hogy házasemberként szép las-
san hozzászokunk a másikhoz, rigolyáihoz, ha már meg-
változtatni nem tudjuk ıket. Tudomásul vesszük a fenti 
ısi igazságot. Ki-ki a maga bástyái mögé menekül, egyik a 
Helyszínelıket, a másik a számítógép képernyıjét bámulva, 
és csak néha fogalmazódik meg szívünkben a kérdés: er-
rıl álmodtam annakidején? 
 
Ha innen nézzük, a katolikus háttéren született Házas 
Hétvége lelkiségi mozgalmat igazi törvényszegésre talál-
ták ki: abból a meggyızıdésbıl született ugyanis, hogy 
egyáltalán nem természetes, hogy a kezdeti lángoló 
együtt-létet szép lassan felváltja a kényelmes egymás mel-
lett-lét. E mozgalom hívei vallják, hogy Isten tud annyira 
törvénybontó lenni, hogy képes a legáltalánosabb tör-
vényt, az elszürkülést hatályon kívül helyezni, ha mi is 
akarjuk. 
 
Mi is egy ilyen házaspártól, jó barátainktól kaptunk meg-

hívást egy Házas Hétvégére. Bár az ötlet kezdettıl fogva 
tetszett nekünk, a megvalósítás nehézségekbe ütközött: 
négy kissrác, ráadásul lelkészként a vasárnapi istentiszte-
letek terhe, a nagymamák tekintélyes távolságban... Nem 
könnyő ilyen helyzetben két és fél napra elszakadni és 
csak egymásra figyelni. 
 
De az Isten szeretete leleményes, és 2010. február 19-21-ig 
eljutottunk egy ilyen, elsısorban evangélikusok számára 
szervezett hétvégére, Gyırújbarátra. Most nem az a fon-
tos, hogy ott mi történt, hanem az, hogy belül mi történt: 
hogyan gondoltunk végig közös kérdéseket, hogyan értet-
tük meg a másik motivációit, hogyan könnyeztünk az új 
egymásra találás miatt.  
 
Mert nem igaz, hogy nem lehet fülig szerelmesnek lenni 
abba, akinek majdnem minden hibáját ismerjük. Nem 
igaz, hogy a közös múlt csak fal, és nem híd lehet közöt-
tünk. Nagy kaland egy ismeretlennek szívét meghódítani. 
De sokkal nagyobb annak a szépségére rácsodálkozni, 
akivel esetleg évtizedeket végigküzdöttünk: együtt, egy-
másért, olykor akár egymás ellen is. 
 
Nagy élmény volt számunkra a felismerés, hogy a mi új 
egymásra találásunk nem maradt a magánügyünk. Termé-

A megújuló szerelem nevében 
(Evangélikus szervezéső Házas Hétvége Gyırújbaráton) 
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szetesen senki nem szólt bele, hogy négyszemközti beszél-
getéseken mi hangzott el, az elıadásokon elhangzottak 
sem kötelezıen elfogadandó tételekként hangzottak el: 
annyit és azt használtunk belıle, amennyi és ami nekünk 
kettınknek fontos volt. De döbbenetes volt hallani, hogy 
ezen a vasárnapon több istentiszteleten, misén is gondol-
nak ránk, egy egész imalánc számára vagyunk fontosak 
mi ketten. 
 
Mert a házasság nem csak magánügy: ha van honnan elin-
dulni és van hová hazamenni, a munkámat, hivatásomat 
is másképp élem meg, mint a páros magány iszonyatában, 
amikor - Pilinszky szavával élve- az ágy közös, a párna nem. 
Épp ezért, utólag kissé sajnáljuk, hogy a gyülekezettel 
nem tudattuk, hová megyünk, magánügyünkként kezel-
tük ezt a hétvégét. Papcsaládok vergıdését látva rá kelle-
ne végre döbbenni: nem igaz, hogy a lelkészházasságok 
kérdése csak az ı ügyük, oldják meg, ahogy tudják... Biz-

tató, hogy mind az elıadók, mind a résztvevık között 
voltak evangélikus lelkészházaspárok, köztük egy püspök 
és a felesége is. 
 
Kiknek ajánljuk ezt a hétvégét? Keményen hangzik, de 
azoknak nem, akiknek házassága romokban hever. Nekik 
más utakat kell találni, hogy újraépítsék kapcsolatukat. 
Valaki autósnyelven azt mondta: ez nem baleseti szerviz, 
inkább százezres felülvizsgálat és olajcsere.  
 
Fontos, hogy akik erre rászánják magukat, azok valóban 
legyenek jelen teljesen, nem csak idıben, hanem lélekben 
is, minden külsı körülményt kikapcsolva. És végül: aki 
eljön, higgyen abban, hogy házasságuk nem csak az ı 
számukra, hanem Isten számára is fontos. 

 
Hegedős Attila és Tünde 

Hírek a Molnár Gyula Irodalmi Kör munkájáról 

2010. február 18. napján tartottuk ez évi elsı irodalmi 
esténket Vajda János költészetével, életével, prózai mun-
kásságával ismerkedve. 
A diákkori irodalom órák béklyóitól megszabadulva im-
már boldogan vettük elı a versesköteteket. Márti néni 
gondos és célratörı irányításával terelıdtek határozott 
mederbe „kutatásaink” eredményei. Pethı Árpád az Inter-
net lehetıségeit kihasználva hozott tematikusan összeállí-
tott verslistát. Fehér Karcsi bácsi nagy-nagy örömünkre 
megint tudott idıt áldozni a körre, amit még egyszer na-
gyon köszönünk, hiszen az ı versmondása mindig nagy 
élmény számunkra. Külön izgalommal várjuk mindig 
Karcsi bácsi bölcs elemzéseit, anekdotáit. 
Kedvessé teszi a hangulatot, hogy a versmondás nem 
pusztán „szavalat”, hanem rövid verselemzés is követi, 
amikor a legszemélyesebb és sokszor szemérmes megnyi-
latkozásokból derül ki, hogy kinek mit jelent egy-egy sor, 
jelzı vagy költıi kép. 
A legnagyobb felfedezés persze az, hogy a nagy, jó köl-
tık igazán kortalanok, mindig aktuálisak. Különösen há-
lásak vagyunk mi kései utódok, amikor úgy érezzük, 
hogy napjaink bánatára, gondjaira adnak gyógyírt. Így 
volt ez Vajda János verseit hallgatva is. 
Szinte minden egyes alkalomnak van egy hangulati csúcs-
pontja. Ezt a hangulatot természetesen visszaadni nem 
lehet, de ezt segítendı közreadjuk Vajda János De 
profundis címő költeményét. 
 
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 
 
Legközelebbi idıpontunk 2010. március 18-án lesz, 
amikor Kosztolányi Dezsı költészetét szeretnénk job-
ban megismerni. 

 
DE PROFUNDIS 
 
Mint az árva holt anyára, 
Úgy borulok rád, hazám. 
Hideg vagy, fekete, sárga; 
Alszol-e, vagy valahára 
Meg vagy halva igazán? 
 
A csatában el nem estél, 
Csak leraktad fegyvered, 
Jó sokáig szenderegtél; 
Halkan álmodban beszéltél, 
Látva fényes képeket 
 
Eljövendı nagy napokról... 
„Leszen úgy, mint régen volt.” 
Vagy talán már nem is alszol, 
Csak pihensz, vársz, hallgatózol, 
Hogy ki híved, árulód? 
 
Fiaid már vetkıztetnek, 
Osztoznak ruháidon. 
„Ez enyim, ez a tied” 
S e fölött, hogy verekednek! - 
Vagy talán én álmodom? 
 
    1887 



Az Egymásért Élni Alapítvány pályázata 
Az Egymásért Élni Alapítvány pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A terv szerint 
2008. januártól – május 31.-ig, szerény összegő ösztöndíjat juttat felsıoktatási intézmények-
ben tanulók részére. 
A jelentkezıtıl rövid életrajzot és iskolalátogatási igazolást kér. 
Pályázati határidı: 2007. december 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8000 Székesfehérvár 
Szekfő 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 
 

Pethı Judit beosztott lelkész  
Mobil: (06) 20 824 5506 

E-mail: 
judith.petho@lutheran.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 

EVANGÉLIKUS  

EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

Székesfehérvár 
március 18. csütörtök 18 h dr. Molnár Gyula irodalmi kör – Kosztolányi Dezsı költészete 
március 28. Virágvasárnap 10,30h istentisztelet az ifjúság szolgálatával 
március 29-31. hétfı-szerda 18 h Nagyheti áhítatok 
április 1. Nagycsütörtök 18h az úrvacsora szerzésének ünnepe, felnıtt konfirmáció 
április 2. Nagypéntek 10,30 h istentisztelet 
         18 h Passióolvasás az énekkar szolgálatával 
április 3. Nagyszombat 18 h Nagyheti áhítat 
           23,30 h Feltámadás-liturgia 
április 4. Húsvét 10,30 h istentisztelet 
április 5. Húsvéthétfı 10,30 h istentisztelet 
április 12. hétfı 14 h Nyugdíjas klub 
április 21. szerda 10,30 h istentisztelet a szárazréti szociális otthonban 
május 2. vasárnap 10,30 h anyáknapi istentisztelet, érettségizık megáldása,  
                szolgál az ifjúsági kör 
május 13. csütörtök 10,30h és 18 h Mennybemenetel ünnepe, istentisztelet 
május 19. szerda 10,30 h istentisztelet a szárazréti szociális otthonban 
május 23. Pünkösd 10,30 h istentisztelet 
május 24. Pünkösdhétfı 10,30 h istentisztelet 
 
Fehérvárcsurgó 
április 2. Nagypéntek 9 h istentisztelet, úrvacsora 
április 4. Húsvét 4,45h Feltámadás-liturgia 
május 23. Pünkösd 9 h istentisztelet 
 
Sárosd 
április 4. Húsvét 16 h istentisztelet 
május 23. Pünkösd 16 h istentisztelet 
 
Agárd 
április 4. Húsvét 11 h istentisztelet 
május 23. Pünkösd 11 h istentisztelet 
 
Egyházmegyei és egyházkerületi alkalmak: 
március 26. szombat 16h egyházmegyei közgyőlés, Székesfehérvár 
április 17. szombat 10 h egyházkerületi közgyőlés, Veszprém 
május 2. vasárnap  egyházkerületi énekkari találkozó, Pápa 
május 15. szombat  egyházkerületi missziói nap, Kissomlyó 
május 24. Pünkösdhétfı egyházmegyei gyülekezeti találkozó 

Szeretettel kérjük, támogassa adója 1%-ával egyházunkat és alapítványunkat!  

Magyarországi Evangélikus Egyház Technikai száma: 0035 

„Egymásért Élni” Alapítvány adószáma: 18480067-1-07 

Alapítványunk bankszámlaszáma: 10200232-29375211  

ALKALMAK 

A Missziói Kör munkájának eredménye számokkal kifejezve 
(A „Karácsonyi Vásár” bevétele és annak felhasználása a 2009-es évben) 

 
A vásár teljes bevétele: 120 000Ft 
A bevétel felhasználása: Saját orgona javára: 65 000 Ft 
             EKME (Külmissziói egyesület) javára: 50 000 Ft 
                          Lepra misszió javára: 5 000 Ft 


