
Pünkösdöt az egyház születésnapjának is szokták 
nevezni, hiszen az egyház a pünkösdkor 
kiárasztott Szentlélek munkája által született. Az 
Apostoli hitvallásban is együtt szerepel a Szent-
lélek és az egyház: „Hiszek Szentlélekben. Hi-
szem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek 
közösségét.” A Szentlélek ugyanis az, aki Krisz-
tushoz hívja, gyűjti az embereket, aki hitet éb-
reszt bennük. Ő köti össze a hívőket Krisztussal 
és rajta keresztül egymással. Így jön létre az 
egyház, a Krisztusban hívők közössége. 
 

Az egyház elsősorban a hit tárgya, ahogyan azt a 
hitvallásban is mondjuk: „Hiszem az egyetemes 
anyaszentegyházat...” Ez a hitbeli valóság azon-
ban láthatóvá tud válni, képes alakot ölteni. A 
szerves egység szervezetben, a kommunió kom-
munikációban nyilvánul meg. Ahol a hívők a 
Krisztussal és egymással való közösségüket 
gyakorolják, legyen az istentisztelet, bibliaóra, 
presbiteri gyűlés, tanítás, beteglátogatás, ott az 
egyház láthatóvá vált. Ugyanez vonatkozik az 
egyház különböző szervezeti formáira is. Az 
egyház láthatatlan és látható oldalának, hitbeli és 
tapasztalati valóságának ugyanúgy együtt kell 
járnia, mint egy egyesület alapszabályának és 
működésének. A működésnek az alapszabályhoz 
kell igazodnia, s ha attól eltért, oda kell vissza-
térnie. Isten igéje az alapszabály, s azon belül is 
Jézus Krisztus; hozzá kell igazodni és visszatér-
ni. Az egyház mindig reformációra szorul. 
 

Az Apostoli hitvallás idézésekor feltűnhetett 
számunkra, hogy ott az egyházra két megjelölés 
utal: „az egyetemes anyaszentegyház” és „a 
szentek közössége”. Miért van ez a kettő, és mit 
jelentenek ezek? Az egyik az egyház kiterjedésé-
re, a másik annak szerkezetére utal. Az 
„egyetemes” kifejezés, ami a „katolikus” szó 
magyar megfelelője, az egyház globális, egész 
világra kiterjedő, ökumenikus voltát jelenti. A 
világot átfogó keresztyén egyház minden feleke-
zeti különbség ellenére is egy, mert Krisztus is 
egy. Aki benne hisz, az az egyetemes anyaszent-
egyház tagja. 
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A „szentek közössége” megjelölés az egyház 
belső szerkezetét világítja meg. Két dologra 
mutat rá. Az egyik az, hogy az egyház szentek-
ből áll. Ez azonban nem csupán a római katoli-
kus értelemben vett, kimagasló, példaértékű 
keresztyéneket jelenti, hanem minden Krisztus-
ban hívő embert. Hit által ugyanis mi, bűnös 
emberek, Krisztus igazságát kapjuk, mint tiszta 
fehér ruhát piszkos rongyaink helyett. Így válunk 
Isten gyermekeivé, igazakká, szentekké. Önma-
gunkban jóllehet bűnösök, ítéletre méltók va-
gyunk, de Krisztusban igazak, szentek. 
 

A másik dolog a közösség. Ez a közösség Krisz-
tusban van, akibe bele vagyunk plántálva, akiben 
részesedünk, akiből élünk. Ez a közös forrás, 
közös létalap köti össze a Krisztusban hívőket, 
így jön létre a szentek közössége. A szentek 
közössége olyan, mint az élő test, melyben az 
egyes tagok életüket és létük értelmét elnyerik 
azzal, hogy hozzájárulnak a test felépítéséhez és 
működéséhez. Ezt a szoros kapcsolatot szépen 
fejezi ki a magyar „test-vér” szó. Mi nem egy 
klub tagjai vagyunk, nem hasonló típusú vagy 
azonos érdeklődésű emberek társasága! Testvé-
rek vagyunk, akik sorsszerűen kötődnek egy-
máshoz, és minden különbözőségükkel együtt 
vállalják egymást. A különbözőség egyébként 
nem hátrány, hanem előny; ugyanúgy, ahogy 
emberi testünkben is a különböző szervek és 
tagok kiegészítik egymást, és központi vezérlés-
re együttműködnek. A Szentlélek, aki az egyhá-
zat építi, különböző ajándékokat ad, hogy ki-ki 
azzal szolgálja és építse a közösséget. 
A szentek közössége tehát munkaközösség és 
nem nézőközönség. Ha a gyülekezeti tagok csak 
igénylik a szolgálatot, de maguk nem vállalnak 
részt abban, hanem csupán mintegy lelátón ülve 
kritizálják egy-két ember jobb-rosszabb teljesít-
ményét, harcát, akkor baj van a szentek közössé-
gével. Akkor sürgősen vissza kell térni az 
alapszabályhoz, Krisztushoz. Az istentisztele-
ten való részvétel is szolgálat és egyben szol-
gálatra való felkészítés, küldés.  
                 (Folytatás a 2. oldalon) 
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„Jöjj, égi szent láng,         
Szentlélek Isten,  
Tarts mindhalálig hűségben,  
Hogy éltünk téged hirdessen,  
S megálljunk végig győzte-
sen!  
Jöjj, Vigasztaló, Szentlélek 
Isten!” 
              (EÉ 239,4)  

A szentek közössége 
Pünkösd második napja 

„Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van … ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy Lélek által mi 
is mindnyájan egy testté kereszteltettünk... és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. Ti pedig 
Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.”  (1Kor 12,12.13.27) 



Tisztelt Presbitérium, Kedves Testvérek! 
 
Az Egymásért Élni Alapítvány 2013. évi tevékenységéről 
szeretnék pár szóban beszámolni. 
 
Először a számokról:   melléklet szerint felolvasva 
 
Alapítványunk gazdálkodását a 2013. évben is a Távírda 
utcai ingatlanainkból befolyó bérleti díjak összege segítette. 
 
Sajnos a nagy lakás bérlője szeptember hónapban felmon-
dott, így bevételünk jelentős részét elveszítettük. A bérle-
mény átvételénél készült jegyzőkönyvben rögzítettük, hogy 
a szobák parkettázata nagyon megkopott, mert a bérlő vál-
lalkozásához kb. 20 db görgős forgószéket alátét nélkül 
használt. Többszöri egyeztetést és e-maileváltást követően 
most jutottunk el odáig, hogy a javítás költségének megtérí-
tését - a kaució felhasználásával - vállalta. A munkálatokat 
a közeljövőben kezdjük meg. 
 
Az ingatlan bérbevételére mindeddig jelentkező nem volt, 
jelenleg két ingatlanközvetítőnél van nyilvántartásban. 
 
A kis lakásban 2013-ban ismét leázás történt, melyet már 
csak vakolatbontással és a deformálódott nyílászáró cseréjé-
vel lehetett helyreállítani. Ennek kivitelezése a falak kiszá-
radását követően december hónapban megtörtént, a munka-
díjat 2014 év elején fizettük ki. Összege igen jelentős, 
350 000,-Ft volt. A biztosítóval többször tárgyaltam, egyez-
tettem. Kétszeri helyszíni szemle után is csak 212 083 Ft-ot 
fizetett ki. 
Dr. Brolly Tamással jelenleg azon munkálkodunk, hogy ezt 
a különbséget a lehető legkisebbre csökkentsük. 
A leázást követően, a lakás használhatatlan állapota miatt 
októbertől decemberig a bérleti díjat nem kértük a bérlőtől. 
 
Pénzügyi helyzetünkkel kapcsolatosan szeretnék még né-
hány gondolatot megemlíteni: 
 
Alapítványunk támogatását jelentő adományok összege az 
előző évekhez képest tovább csökkent, és szintén csökkenő 
tendenciát mutat az SZJA 1%-ából befolyó összeg is. 
 
Kiadásaink jelentős tételei a templom és a gyülekezeti ház 

takarítására kifizetett munkabér, valamint a Távírda utcai 
lakások leázásai miatt jelentkező költségek voltak. 
A gyülekezeti ház fenntartásához az év folyamán 83 128 Ft-
tal járultunk hozzá. 
 
Kissé szűkülő pénzügyi forrásaink ellenére az elmúlt nyá-
ron sikerült több támogatást biztosítani a táborok és konfe-
renciák lebonyolításához. 
 
Segélyek összege 318 000 Ft volt, ebből munkanélküliek 
részére 120 000 Ft, nagycsaládosok részére beiskolázási 
segély címén 128 000 Ft, és szociális segélyként 70 000 Ft 
kifizetésére került sor. 
 
Ezen támogatási céljainkat szeretnénk a jövőben is fenntar-
tani, továbbá  a gyülekezet és a presbitérium által meghatá-
rozott célok megvalósításához  lehetőségeinkhez képest 
hozzájárulni. 
 
2013-ban a kuratórium tagjainak megbízása lejárt, és meg-
választásra került az új kuratórium. 
 
Ezúton is szeretném megköszönni az előző kuratórium tag-
jainak Fekete Istvánnénak és dr. Brolly Tamásnak, valamint 
az újonnan megválasztott tagoknak a munkáját. Köszönöm 
Kocztur Klárának, hogy az elmúlt évben is segítette Alapít-
ványunk pénzügyi tevékenységét. Köszönöm Kiss László-
nak és Takács Lászlónak a lakás felújításához nyújtott mű-
szaki segítségét, valamint a gyülekezet és a presbitérium 
bizalmát, mellyel az eltelt 6 év során megtiszteltek bennün-
ket. 
 
Szeretném jelezni, hogy Schmidtné dr. Szurma Szilvia meg-
választott kuratóriumi tagunk az elmúlt hónapban benyúj-
totta lemondását tagságáról, ezért kérem a T. Presbitériumot 
az új kuratóriumi tag megválasztásának kiírására és lebo-
nyolítására, hogy kuratóriumunk teljes legyen. 
 
Szeretném megköszönni az adományokat, a felajánlott 1 %-
okat, és kérem a testvéreket, hogy adományaikkal és az 1 % 
felajánlásával a jövőben is támogassák Alapítványunk mű-
ködését. 
Erős vár a mi Istenünk!    
    Végvári Tamás 
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Az Egymásért Élni Alapítvány 2013. évi beszámolója  

A szeretetszolgálatnak is sok területe van mind a gyülekezeten 
belül, mind pedig azon kívül. 
 

A gyülekezet határait átlépő bizonyságtevés is fontos felada-
tunk, hiszen szavainkkal és cselekedeteinkkel mindenkinek 
hirdetnünk kell az Isten szeretetét és a Krisztusban felkínált 
szabadítást. 
 

A szentek közössége tehát nem öncél, hanem a Krisztustól 
kapott bizonyságtevő feladat elvégzésére kijelölt csapat. A föld 
sója, a világ világossága. Ahhoz, hogy ennek a feladatnak ele-
get tudjunk tenni, szükséges, hogy megvalósuljon és működjék 
közöttünk az egyház mint a Krisztusban hívők közössége. 
Szükséges, hogy ennek a közösségnek a tagjai Krisztusból 

éljenek, és feladatukhoz tőle nyerjenek indíttatást, erőt. 
  
 Nevelj minket oly egységre, 
 Mint Atyáddal egy te vagy, 
 Amíg eggyé lesznek végre 
 Híveid az ég alatt, 
 Míg Szentlelked tiszta fénye 
 Lesz csak fényünk és napunk, 
 S a világ meglátja végre: 
 Tanítványaid vagyunk. 
    (266,4) 
                     Joób Olivér Ünnep c. igehirdetés gyűjteményéből 



 3 

EGYMÁSÉRT ÉLNI ALAPÍTVÁNY  
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓJA 2013.  

 2013. január 1. Nyitó egyenleg: 2 557 823 
  
 BEVÉTELEK (Ft)  
 ADOMÁNYOK: 67 500 
 PERSELYPÉNZ MUNKANÉLKÜLIEKNEK: 167 425 
 KAMAT: 17 884 
 1 % SZJA: 434 607 
 TÁVIRDA U. BÉRLETI DÍJ: 1 240 000 
 TÁVIRDA U. REZSIKÖLTSÉG VISSZ.FIZ.: 817 662 
 TEREMBÉRLETI DÍJ: 20 000 
 EGYÉB BEVÉTELEK: 484 
 KÁRTÉRÍTÉS BIZTOSÍTÓTÓL 129: 140 
 ÖSSZESEN: 2 894 702 
 NYITÓ EGYENLEG + BEVÉTEL: 5 452 525 
    
 KIADÁSOK (Ft)   
 MUNKABÉR + JÁRULÉKAI: 618 302 
 TÁVIRDA U. REZSIKÖLTSÉG: 1 066 280 
 SEGÉLYEK: 318 000 
 BANK, POSTA: 80 888 
 HIRDETÉSI DÍJ: 5 905 
 IRODASZER, NYOMTATVÁNY: 15 830 
 KÖNYVELÉSI DÍJ: 120 000 
 TÁVIRDA U. KÖLTSÉG: 12 246 
 IPARŰZÉSI ADÓ: 30 300 
 TÁRSASÁGI ADÓ: 71 000 
 VAGYONBIZTOSÍTÁS (TÁVIRDA U.): 9 028 
 TÁBOROK, KONFERENCIÁK: 113 660 
 GYÜLEKEZETI HÁZRA: 83 128 
 ADOMÁNY ORGONÁRA: 30 000 
 GYER., ÖREGEK KAR., MISSZIÓI KÖR: 81 736 
 KÖZHASZNÚ TÁMOGATÁS (KRÍZISKÖZP.): 18 498 
 OSSZESEN: 2 674 801 
 NYITÓ EGYENLEG + BEVÉTEL – KIADÁS: 2 777 724 
 KAUCIÓ: -210 000 
 EGYENLEG: 2 567 724 Ft 

 BEVÉTELEK (Ft)  
 ADOMÁNYOK: 67 500 
 1 % SZJA: 434 607 
 PERSELYPÉNZ MUNKANÉLKÜLIEKNEK: 167 425 
 ÖSSZESEN: 669 532 
    
 KIADÁSOK (FELHASZNÁLÁS) (Ft)  
 SEGÉLYEK: 318 000 
 ADOMÁNY ORGONÁRA: 30 000 
 ADOMÁNY A 80 ÉVES TEMPLOMRA: 80 000 
 TÁBOROK, KONFERENCIÁK: 113 660 
 GYER., ÖREGEK KAR., MISSZIÓI KÖR: 81 736 
 GYÜLEKEZETI HÁZRA: 83 128 
 KRÍZISKÖZPONT: 18 498 
 ÖSSZESEN: 725 022 
            
 
 GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG   
 
 BEVÉTEL (Ft)   
 TÁVIRDA U. REZSI VISSZAFIZ.: 817 662 
 TÁVIRDA U. BÉRLETI DÍJ: 1 240 000 
 BANKI KAMAT: 17 884 
 ÖSSZESEN: 2 074 884 
    
 KÖLTSÉGEK (KIADÁSOK) (Ft)   
 MUNKABÉR + JÁRULÉKAI: 618 302 
 TÁVIRDA U. INGATLAN KÖLTS.: 1 066 280 
 BANK, POSTA:  80 888 
 IRODASZER, NYOMTATVÁNY: 15 830 
 KÖNYVELÉSI DÍJ: 120 000 
 VAGYONBIZTOSÍTÁS: 9 028 
 IPARŰZÉSI ADÓ: 30 300 
 TÁVIRDA U. JAVÍTÁSOK: 12 246 
 ÖSSZESEN: 1 943 846 
 (ADÓALAP) EGYENLEG: 131 038 Ft 

EGYMÁSÉRT ÉLNI ALAPÍTVÁNY 
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA 2013.  

ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK RÉSZLETEZÉSE 

 
 
 
 ADOMÁNYOK: 67 500 Ft 
 
 RÉSZLETEZVE:   
 ORGONÁRA: 30 000 Ft 
 NÉVRE SZÓLÓ: 10 000 Ft 
 GYEREKEK KARÁCSONYA: 17 000 Ft 
 NEM NEVESÍTVE: 10 500 Ft 
 
 
 

 
 
 
 SEGÉLYEK: 318 000 Ft 
 
 RÉSZLETEZVE:   
 MUNKANÉLKÜLIEKNEK: 120 000 Ft 
 BEISK. NAGYCSAL. RÉSZÉRE: 128 000 Ft 
 SZOC. SEGÉLY: 70 000 Ft 



 4 GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Testvérek! 
 
„Legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok min-
denkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozá-
sotok nem lesz hiábavaló az Úrban.” ( Kor. 15,58 ) 
 
Tisztelettel és Isten iránti hálával jelentem, hogy a Homok-
sori temetőnk 2013-ban is a törvényi előírásoknak megfele-
lően, a kegyeleti jogot tiszteletben tartva működött. 
Ami legalább ennyire fontos, a hozzátartozók elégedettsége. 
Nehezítette a szelektív hulladékkezelést, hogy két alkalom-
mal konténeres szemétszállítást kellett igénybe venni. 
Gondnokságom 12 éve alatt ez volt az első alkalom, hogy 
csak így lehetett megoldani és nem is kevés pénzért. 
Rendbe lett téve a Gáncs nagytiszteletes Úr sírja. Ami állt a 
növényzet kiirtásából, a lábazat és a kovácsoltvas kerítés 
lefestéséből. Elvégeztem kapunk és lábazatának festését, a 
főbb közlekedő utak egy részének zuzalékolását, melyet az 
idei évben folytatni szeretnék. 
A felvetődött kérdéseket, problémákat sikerült megvála-
szolni, megoldani. 
Mindenről folyamatosan tájékoztattam a hozzátartozókat. 
ÁNTSZ ellenőrzés 2013-ban nem volt. 
Rendkívüli esemény nem történt. A pénzkezelés szabályait 
betartottam, azzal mindig időben elszámoltam. A kitűzött 
terv a pénzügyekben túlteljesítve, a rend és egyéb területe-
ken maradéktalanul teljesítve. 
 
Temetések (19) rendben, zökkenőmentesen lezajlottak. 
Férfi: 9 Nő: 10 Evangélikus: 8 Katolikus: 8      
Református: 2 Polgári: 1 Koporsós: 7  
Urnás: 12 
 
Vízfogyasztás: 43 köbméter.  
Pénzügyi adatok: 
 
 
 
 
 
Kintlévőség: 
Temetőfenntartói díj: 207 000Ft 
Sírújraváltás: 255 000Ft          
 
A 2014-es terv számokban: 
Bevétel: 1 000 000Ft 
Kiadás:     500 000Ft 
 
2014-ben lejár a használati ideje 18 kétszemélyes és 6 egy-
személyes sírnak. 
Az előző évben 6 kétszemélyes és 7 egyszemélyes sírnak 
járt le a használati ideje. 
 
Erős vár a mi Istenünk. 
Székesfehérvár, 2014.02.27.                                                           
 
   Nagy Sándor temetőgondnok 

Talán már sokan a cím olvasásakor rájönnek, hogy Finnor-
szágról van szó. Igen. Az egyházi kapcsolat több mint 10 
éves, a városi pedig több mint ötven. Hála Isten nemcsak 
nagy számokról beszélünk, hanem valódi, élő kapcsolatok-
ról, melyeknek a száma mindig nő, és nem csökken. 
Minden egyes utazás (2013 Kemibe) hoz új barátokat, isme-
rősöket, és bővíti a már meglévő kört. Szándékunk, hogy a 
meglévő kapcsolatokat tovább mélyítsük. 
 
Kora tavasszal egy egyházi program kapcsán jártam a Finn 
Nagykövetségen. Az ottani légkör, jó program, új ismeret-
ségek, mind azt erősítették meg bennem, hogy „fel kell 
éleszteni álmából” (szó szerint erről van szó, hiszen az mű-
ködött hosszú évekig, valami miatt kicsit „elaludt”) a város-
ra kiterjesztett Magyar-Finn Baráti Kört. Nagyon jó az egy-
házi kapcsolat Kemivel, több szálon futnak barátságok, 
ismeretségek. Ha ezt a meglévő kapcsolatrendszert növel-
jük, bővítjük, még többen lehetünk részesei ennek az áldá-
sos tevékenységnek. Nemcsak gondjaink, de örömeink is 
megsokszorozódnak. Jártam a városházán, beszéltem a kül-
kapcsolatok vezetőjével, aki támogatásáról és együttműkö-
déséről biztosított. A lehetőségeket végig járva, mindent 
végiggondolva, döntöttünk. 
 
Április elsején megalakult a Magyar-Finn Baráti Kör Szé-
kesfehérváron. Ettől a naptól kezdve már mindig az egész 
városról beszélünk. A csapat összetétele színes. Lelkész, 
finn tanár, polgármesteri hivatal alkalmazottja, és még so-
rolhatnám. A jelenlegi létszám 12 fő. Indulásnak, „kezdő 
magnak” jó. Természetesen ezt a létszámot rövidesen, len-
dületesen szeretnénk bővíteni. Ezúton is hívogatunk min-
denkit, és szeretettel várunk körünkbe! 
 
Mi is folyik ebben a körben? A már meglévő kapcsolatok 
ápolása, újak létrehozása. Programunk most formálódik. 
Jelenleg az indulási nehézségekkel küzdünk, most tesszük 
helyére a dolgokat. Reménységeink szerint ez még a nyár 
előtt realizálódik. A nyarat jegyzett társaságként, az Orszá-
gos Magyar-Finn Társasághoz csatlakozva kezdjük. A sza-
badságok előtt még van egy sokat ígérő, egész napos prog-
ram Szentendrén, a Juhannus napi ünnepség. 
 
Az ősszel újult erővel, kipihenve szervezzük a programokat. 
Tervek már vannak. Tervezzük, hogy minden összejövete-
len finn süteménnyel kedveskedünk egymásnak. Lesz vetél-
kedő, előadás Finnországról, Mikulás ünnep, 
„kiskarácsony”. Azt szeretnénk, hogy egy élő, lüktető kö-
zösséggé váljunk. 
 
Szeretettel hívogatunk mindenkit, aki új barátokra vágyik, 
kíváncsi a határon túl élőkre, és szívesen osztja meg örömét 
másokkal. 
 
Anne Sexton szerint: „Az öröm, ha nincs megosztva,  
fiatalon hal meg.” 
 
    Prépost Károlyné, Judit 

Temetőgondnoki beszámoló 2013. Határokon átívelő barátság 

(Ft.) Bevétel Kiadás 

Terv: 950 000 450 000 

Tény: 1 191 000 383 919 
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Gyülekezeti életünket a kis csoportok, közösségek működé-
se, élete teszi színesebbé. 
A több mint 15 csoport lehetőséget nyújt, hogy bárki érdek-
lődési körének megfelelő helyet találjon magának. Ebben a 
most elinduló sorozatban bemutatunk egy-egy közösséget, 
hogy ezzel is segítséget nyújtsunk az érdeklődők választásá-
hoz. 
A közlés nem fontossági sorrendben történik. Ebben az írás-
ban az „Elmaradt hittanórák” felnőttek beszélgető köre 
bemutatkozását olvashatjuk. 
 
„Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Isten 
volt az Ige” (János 1,1) 
 
János evangéliumának kezdősorát választottam az 
„Elmaradt hittanórák” kiscsoportról szóló bemutató írás 
címéül. Ezzel azt akartam kifejezni, hogy ebben a körben a 
beszélgetés az ige, annak értelmezése és magyarázata köré 
csoportosul. 
Gyülekezetünkben már közel tíz éve működik ez az 
„Elmaradt hittanórák” elnevezésű kiscsoport, melynek 
tevékenységét talán a „felnőttek beszélgető köre” megneve-
zés jobban kifejezi. Függetlenül attól, hogy időszakonként  
3-4 teológiát végzett résztvevője volt ennek a csoportnak, 
leszögezhetjük, hogy mindnyájunknak szüksége van isme-
retbővítésre. Nem jelenthetjük ki, hogy nekünk nincs 
„elmaradt hittanóránk”. 
 
Feleségem és én öt éve járunk ebbe a körbe. Abban az év-
ben a gyülekezeti tagok köréből vállalkozó olvasók 
(lektorok) által olvasásra kijelölt igék megbeszélése folyt a 
körben. Elmentünk, mert mi voltunk az olvasók. A csoport 
tartalmas programjának és szeretetteljes légkörének hatásá-
ra azóta is heti rendszerességgel járunk ezekre az alkalmak-
ra. A kör nyitott, ökumenikus. Katolikus, református testvé-
rek is voltak tagjai. Jelenleg is van katolikus résztvevője. 
Jellemző a nyitott légkör, minden gondolat meghallgatása, a 
témával kapcsolatos szabad véleménynyilvánítás. 
 
Az ige tiszta értelmezésére a beszélgetést vezető lelkész 
vigyáz. Bár a résztvevők egy kisebb része idővel cserélődik, 
de inkább jellemző a hosszú ideje ebbe a közösségbe járók 
száma. A beszélgetések témájának meghatározása is a tagok 
közös véleményének kikérésével történik. Egy témakör 
megbeszélése hosszabb időszakra, akár egy, vagy két évre 
is elhúzódhat, tehát nem hétről-hétre változik. Az alább 
felsorolt témák példaként szolgálnak a kör programjának 
bemutatására: 
- Az istentiszteleteken a lektorok által hétről-hétre olvasott 
igék (Lekció) megbeszélése 
- A templom lelki vonatkozásai, az oda vezető úttól, a belső 
kialakításon át, a hazatérésig 
- János evangéliumának teljes feldolgozása, szinte mondat-
ról-mondatra (2 év) 
- Gyökössy Endre: Életápolás című könyvének megbeszé-
lése, fejezetről-fejezetre. 

Jelenleg a reformáció 500. évfordulója tiszteletére folyama-
tosan megjelenő sorozat, Luther válogatott művei-ből 
„válogat” Bencze András lelkész úr. Első alkalommal Lu-
ther tanítása az imádkozásról, a Miatyánk-on keresztül ma-
gyarázva. 
 
A csoport összetétele sokszínű, úgy korosztály, mint foglal-
kozás tekintetében. Itt azonban eltűnnek a különbségek. 
Mindenki hozzáad véleményével, hozzászólásával valamit 
az adott témához. A bibliaóra végén szinte mindig felszaba-
dultan, lélekben feltöltődve távozunk. 
 
A kiscsoport az idők során valódi közösséggé formálódott. 
Keressük ha hiányzik valaki, aggódunk egymásért, örülünk 
egymás örömének. 
A többi kiscsoporthoz hasonlóan ez is nyitott. Várja az ige 
után érdeklődőket. Várja az új tagokat. 
Ennek értemében szeretettel hívunk mindenkit, aki úgy érzi, 
hogy van mit pótolnia az „Elmaradt hittanórákon” 
 
     Prépost Károly 

Gyülekezetünk közösségeiről 
(A gyülekezetünkben működő csoportok, klubok, körök bemutatása) 

 

Gyülekezetünk kórusának programjai 
 
Ökumenikus kórus zenés áhítata Pünkösd ünnepén – 
június 8-án vasárnap 18 órakor a Széchenyi úti refor-
mátus templomban. 
Közreműködnek:  
Csomasz-Tóth Kálmán református kórus és furulya 
együttes, 
Evangélikus gyülekezet kórusa és kamara csoportja, 
Maroshegyi Kristóf templom kórusa, 
Prohászka úti katolikus templom kórusa. 
 
Közép- és Kelet-Európai Keresztyén Találkozóra kerül 
sor július 4-6. között Wroclaw-ban, amire elfogadták a 
jelentkezésünket. Igyekszünk alaposan felkészülni erre az 
alkalomra, ennek érdekében műsorunkat elénekeljük előt-
te itthon június 28-án szombaton 18,30 órakor templo-
munkban. (Szekfű Gy. u. 1.) Hallható lesz gyülekezetünk 
kamara csoportja is. 
 
Mindenkit szeretettel várunk június 8-án és 28-án, e két 
különlegesnek ígérkező alkalomra. 
 
„Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, 
mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. 
     ” (Fil. 2, 13) 
 

  Csekéné Bányai Erzsébet 
  Kórusvezető 



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

Facebook oldal:  
https://www.facebook.com/
SzekesfehervariEvangelikus 

Egyhazkozseg 
 
 
 
 
 
 
  

EVANGÉLIKUS  
EGYHÁZKÖZSÉG 
SZÉKESFEHÉRVÁR 

 
június 15. vasárnap 10,30 h tanévzáró családi istentisztelet, jubiláló konfirmandusok  
találkozója 
június 19-től minden csütörtökön 18 h nyár esti áhítat, reformáció és kultúra kötödésében 
június 8. Pünkösd, és minden hónap 2. és 4. vasárnap 18 h istentisztelet a Velencei-tónál,  
a Református Gyülekezeti Házban (Gárdony, Bóné Kálmán u. 8.) 
június 8. Pünkösd, és minden hónap 2. és 4. vasárnap 16 h istentisztelet Sárosdon  
a református templomban 
június 9. Pünkösdhétfő 9 h családi kirándulás a Velencei-hegységben,  
találkozás: 9 h Pákozd, református templom 
június 28-án szombaton 18,30 h zenés áhítat a templomban, énekkarunk szolgálatával 
szeptember 6-án, szombaton, egyházmegyei találkozó Nagyvelegen, 50 éves az Ifjúsági Tábor 
szeptember 7. vasárnap 10,30 h tanévnyitó istentisztelet 
szeptember 21-én vasárnap 10,30 h családi istentisztelet  
 
Táborok, konferenciák 
június 29 - július 6. hittanos tábor Nagyvelegen, jelentkezni lehet június 20-ig a lelkészi  
hivatalban 
július 6-9. Evangélikus Belmissziói Egyesület konferenciája Piliscsabán, jelentkezni lehet  
a lelkészi hivatalban 
július 10-13. Evangélikus Külmissziói Egyesület konferenciája Piliscsabán, a konferenciával 
egy időpontban 10-14 éves gyermekek számára is folyik konferencia, jelentkezni lehet  
a lelkészi hivatalban 
július 16-20. Szélrózsa, Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó, Soltvadkerten, bővebb  
információ itt található: www.szelrozsatalalkozo.hu  
július 27-augusztus 3. ifjúsági tábor Nagyvelegen 
augusztus 21-24. FÉBÉ Egyesület konferenciája Piliscsabán, jelentkezni lehet a lelkészi  
hivatalban 
augusztus 29-30. péntek-szombat, gyülekezeti munkaévet kezdő csendesnap Gyenesdiáson, 
érdeklődni és jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban 
 
Kántorképző Intézet alkalmai (Mandák Mária Otthon, Fót, Berda József u. 3.) 
további információ található az Intézet honlapján: http://kantorkepzo.lutheran.hu 
június 26-július 12. (17 nap) kántorképző tanfolyam 
július 17-augusztus 2. (17 nap) kántorképző tanfolyam 
augusztus 5-20. (16 nap) kántorképző tanfolyam 
augusztus 21-26. továbbképző Fóton a Kántorképző Intézetben 
 
Szeptembertől heti ill. havi rendszerességgel tartandó alkalmaink: 
hétfő 14 h – nyugdíjas klub (hónap első hétfőjén)  
hétfő 18 h – elmaradt hittanórák (felnőtt beszélgető kör) 
kedd 15 h – missziói kör 
kedd 16 h – bibliaóra 
szerda 17 h – hittanórák óvodás kortól konfirmációig 
szerda 18 h – énekkari próba 
csütörtök 8 h – imaközösség 
csütörtökönként, havonta egyszer irodalmi kör, megbeszélés szerint 
péntek 16 h és 18 h - ifjúsági órák középiskolásoknak és fiatal felnőtteknek 
kedd (havonta egy alkalommal)  17 h munkatársi megbeszélés 

ALKALMAK A GYÜLEKEZETBEN 

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 

Egyházközségünk bankszámlaszáma: 11736116-20082422  


