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Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében! Ámen 
 
Nem hatalommal és nem erőszakkal, ha-
nem az én lelkemmel! – mondja a Sere-
gek Ura!    
   Zakariás 4:6 
 
Amikor Izráel népe visszatért Jeruzsálem-
be a babiloni fogságból, lerombolva talál-
ta a várost. Az újjáépítést nehezítette a 
kétkedés: az új templom bizonyosan nem 
lesz olyan szép, mint Salamon temploma 
volt, amely a világ hét csodája közé tarto-
zott. Erre a csüggedt gondolatra válaszol 
az Úr igéje. Salamon hatalmának teljében 
erőszakkal munkába állította népét. Most 
nincs hatalom, nincs helye az erőszaknak 
sem – Isten Lelke azonban csodás temp-
lomot épít majd. 
A múlt megszépült emléke mennyiszer 
gátol minket is abban, hogy ma helytáll-
junk, és magunk előtt lássuk megvalósí-
tandó céljainkat. Pedig az Úr igéje igaz a 
mára nézve is. Gondoljunk akár az új 
nemzedékre, hogy tartalmat találjon és 
értéket. Vagy a teremtettségre, hogy 
egyensúlya helyreálljon, és ismét otthonra 
leljen benne minden faj. Vagy a férfi és 
nő kapcsolatára, hogy a hűség és az egy-
más iránti tisztelet által boldog házasság-
ban éljenek egymással. Nem azokon a 
módokon, ahogyan régen megvalósultak 
ezek az álmok, de az Úr Lelke által ma is 
fáradozunk ezekért, és minden kicsi ered-
ményért köszönetet mondunk Istennek: az 
Ő dicsőségét vesszük észre ezekben a 
szépségekben. 
Nem hatalommal és nem erőszakkal, ha-
nem az Úr Lelkével épül az új templom. 
Ezt ünnepeljük Húsvétkor is. A templom, 
amelyet leromboltak Nagypénteken – Jé-
zus teste – Húsvétra felépült. S az Úr Lel-
ke építi bennünk is ezt a templomot:  
Ő ébresztett bennünk hitet, Ő formált 

bennünket közösséggé, Krisztus élő testé-
vé, egyházzá. Ez Pünkösd csodája. A né-
pek, amelyek addig nem értették egymás 
szavát; az emberek, akik addig csak saját 
dolgaikkal foglalkoztak, most egymásra 
találtak, megértik egymást, egyet akarva 
törekszenek a jóra. Nem hatalommal és 
nem erőszakkal. Még csak nem is tanulás-
sal vagy példamutatáson keresztül. Az Úr 
Lelke viszi ezt végre. 
Ezért kérjük és várjuk a Lelket, hogy mi 
magunk Isten temploma lehessünk: meg-
lássák rajtunk Isten dicsőségét. Ámen. 
 
 

Áldott Pünkösdöt  
kívánunk! 

 

  Szemerei Gábor: Új ember 
 
  Teherbe ejted a tehetetlent, 
  Hogy megszülje majd a lehetetlent  
  Lelked magvát ugyan elvetettem, 
  Lelked magvát mégis elvetetted. 
  Hálával cipelem hát a terhet, 
  Valósuljon meg teremtő terved. 
  Kínzó vajúdásom tehetetlen, 
  De előtted nincsen lehetetlen. 
  Bár lelkem gyümölcse ehetetlen, 
  Lelked lelkemben leverhetetlen. 
  Új életté válik a könnyekben, 
  Örömujjongás lesz a mennyekben. 
  Lelked magvát mivel érdemeltem? 
  Ha bár érte sokat térdepeltem. 
  Szánj meg engem terhes tehetetlent, 
  Szüljem meg végre a lehetetlent: 
  Szerelmünk gyümölcsét, az új embert. 
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Az "EGYMÁSÉRT ÉLNI"  
ALAPÍTVÁNY 2007. évi beszámolója 

 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
Négyezer ember megvendégelése.  – Ez a történet 
jutott eszembe, mikor Alapítványunk elmúlt évét 
végiggondoltam. „Szánakozom a sokaságon…., 
nincs mit enniük….” - fordult Jézus tanítványaihoz, 
miután már három napja gyógyított és tanított a Ga-
lileai tenger  melletti hegyen. „Honnan volna itt a 
pusztában annyi kenyerünk, hogy jóllakassunk ek-
kora sokaságot?”  - teszik fel  a kérdést a tanítvá-
nyok. És tudjuk, megtörtént a csoda: hét kenyeret és 
egy kevés halat osztottak szét Jézusnak engedelmes-
kedve. „ Mindnyájan ettek és jóllaktak, aztán össze-
szedték a maradék darabokat hét tele kosárral.”  - 
olvashatjuk. (Mt 15:37) 
 
Alapítványunk 2007. decemberével egy nehéz évet 
tudhat maga mögött. 
A Távírda utcai bérlő fizetésképtelensége miatt a 
lakás bérleti szerződését kénytelenek voltunk fel-
bontani, a kaució beszámításával is 500.000,-Ft-os 
bérleti díj tartozás keletkezett. Sajnos ez továbbra is 
hiányzik az Alapítvány forrásaiból. 
Az ingatlant csak hosszas próbálkozások után sike-
rült ismét bérbe adni 2007. december 15-től.  
A jelenlegi bérlő egyenlőre csak 2008. március 01-
ig bérelte ki, és ezt követően dönt csak a bérleti 
szerződés hosszabbításáról. 
 
A 2007. évi bevételeink elmaradásai miatt Alapítvá-
nyunk nehéz helyzetbe került. A vállalt kötelezettsé-
geinket (ösztöndíj, munkabér, segélyek kifizetése) 
igyekeztünk teljesíteni.  
2007-2008-as tanévre ismételten kiírtuk ösztöndíj-
pályázatunkat, de a korábbiakhoz képest csak szeré-
nyebb anyagi lehetőségek felajánlásával (12.000 Ft 
helyett 8 000 Ft), jelenleg 6 fő részére folyósítjuk. 
 
Az Alapítvány rossz anyagi helyzetén az év végén 
befolyt SZJA 1 %-os összege segített. Ebből vala-
mint a (reménységünk szerint továbbra is beérkező) 
bérleti díjból biztosíthatjuk 2008. évben is az Alapít-
vány fő tevékenységét jelentő támogatásokat.  
 
Hálát adunk Istennek, hogy Alapítványunk 2007-
ben is betölthette küldetését, köszönetet mondunk 
minden adományozóért és a beérkezett forintokért. 
 
                   Végvári Tamás 

                Alapítványi elnök 

  

Alapítványunk 2007. évi adatai számokban: 
 
 
2007. jan. 1. nyitó                         712.636.-Ft 
 
 
Bevételek: 
 
Adományok                448.000,-Ft 
Kamat                             3.195,-Ft 
Távírda u. bérl.díj               999.000,-Ft 
1 % SZJA                       1.225.085,-Ft 
Egyéb bev. (EON túlfiz. visszaut.)        13.720,-Ft  
Átfutó bevétel   SZJA                             16.200,-Ft 
              Elsz. előleg                75.000,-Ft 
Befizetett kaució                           150.000,-Ft 
Egyéb bevétel (Hittan tábor)                71.460,-Ft 
                             3.001.660,-Ft 
  Nyitó + bev.           3.714.296,-Ft 
 
 
Kiadások: 
 
Munkabér    505.792,-Ft 
Távírda u. ktg.    315.594,-Ft 
Ösztöndíjak /teológus is/  682.000,-Ft 
Segélyek    232.000,-Ft 
Irodaszer, nyomtatv.   122.300,-Ft 
-ebből a Hírmondó nyomtatása:               121.500,-Ft 
Bank, Posta. El.könyvelés  130.090,-Ft 
Vendéglátás      10.909,-Ft 
Bibliakörök működése   144.777,-Ft 
-ebben az összegben szerepel az öregek, 
és gyermekek karácsonyi ajándékának összege 
Táborok, konferenciák támogatása   16.600,-Ft 
Közhasznú támogatás /Krízis Közp./   20.720,-Ft 
Céltámogatás /orgonaépítés/    28.758,-Ft 
Átfutó SZJA      21.600,-Ft 
            Előlegek     75.000,-Ft 
Kiadások összesen:            2.306.140,-Ft 
Nyitó + bevétel  -  kiadás együttesen:   1.408.156,-Ft 
 
Banki egyenleg  /dec. 31/           1.408.156,-Ft 
Pénztár egyenleg    – 
 
Pannon Bróker cég fizetésképtelensége miatt fel-
használt kaució:    198.000,-Ft 
2006. évről tartalékolt kaució 
/Egri Sándor bérlő/     60.000,-Ft 
2007. évben befizetett kaució  150.000,-Ft 



„Kitártuk a templomajtót ….” 
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd,  amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8). 
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„Szolgálatomban Jézus Krisztust  
követem, ahogyan Őróla a Szentírás és 
Hitvallásaink bizonyságot tesznek” 

 
 

Az egyházi tisztségviselők esküjéből választott idé-
zet egy korábbi számban elindított sorozatnak a fő-
címe, mottója. 
A sorozat célja, hogy bemutassuk az egyházközség 
vezetőségének egy-egy tagját, hogy a gyülekezet 
jobban megismerje a vezetőség tagjait, presbitereit. 
(A bemutatás nem fontossági sorrendben történik, 
célunk, hogy idővel minden tisztségviselő bemuta-
tásra kerüljön) 
 
Ezúttal  következzen dr. Szinyei Katalin presbiter 
testvérünk, nem éppen szokványos, vívódó kérdé-
sekkel teli önéleti írása: 
 
1950. július 30-án születtem Salgótarjánban, öt 
gyermekes családban. Szüleim a háború előtt kerül-
tek a városba, ahová édesapám járásbírói kinevezést 
kapott. Kicsi korunk óta mentünk szüleinkkel az 
evangélikus, illetve református templomba közössé-
gi alkalmakra. Apukám református presbiteri tiszt-
séget is betöltött, anyukám a nevelésünkkel volt el-
foglalva, később is csak 4 órás munkát vállalt. 
 
1963-ban konfirmáltam a salgótarjáni templomban, 
Terei Endre volt a lelkészünk, 13-an voltunk, ami 
nagy létszámnak számított az akkori kommunista 

városkában. Szeretettel mellékelem a képet kordo-
kumentumként, nagy örömömre szolgált, hogy nem-
rég rátaláltam. A kapott igét igyekeztem komolyan 
venni: „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a 
régiek elmúltak, íme újjá lett minden.”   
             2. Kor. 5.17. 
 
Múlt vasárnap, „Jubilate” vasárnapján újra rátalál-
tam erre az igére és igencsak aktuális, hogy mennyi-
re lett újjá minden az akkori felnövekvő gyermek 
számára? 
 
Az Önéletrajz kijelentő mondatai kérdővé változ-
nak: gimnázium, egyetem, házasság, család, orvosi 
hivatás, szülői hivatás állomásain hogyan lett újjá 
minden? Krisztusban vagy Őnélküle? Megtartottam-
e a hitemet? Átadtam-e a gyermekeinek? 
Növekedtem-e a szeretetben? Tettem-e valamit az 
engem felnevelő és befogadó gyülekezetért Salgó-
tarjánban, Szegeden, Miskolcon és 1984 óta Székes-
fehérváron? 
Vajon a 2006 – 2012 közötti időszakról hogyan fo-
gok számot adni? 
Remélem nem lesz „haszontalan” számomra az ál-
dás, melyet 2006. május 21-én presbiter testvéreim-
mel együtt kaptam: 
 
 

„Az Úr áldjon meg, hogy áldássá légy  
gyülekezetünk épülésére!” 
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Hívogató a „Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület” Piliscsabán  
2008. június 26-29 és augusztus 23-24 között megtartásra kerülő konferenciájára 

Fébé, Pál apostol korában az egyik keresztény gyüleke-
zet hűséges szolgáló leánya – diakonisszája – volt. Neve 
görögül „Sugárzót” jelentett. 
A hazánkban 1924-ben alakult Diakonissza Egylet az ő 
nevét vette fel. A diakonisszák kórházakban, iskolák-
ban, árvaházakban, gyülekezetekben hűségesen szolgál-
tak. 
1951-től az Anyaház megszüntetése után is – bár na-
gyon nehéz körülmények között, szegénységben, sok-
szor nyomorogva – dolgoztak (ahol lakást és munkát 
kaptak), de munkájukat mindenhol szolgálatként, 
„ragyogva” végezték. 
1989-ben visszakapták az Anyaházat (Budapesten) és a 
még élő idős Fébé „testvérek” újra felvették a diako-
nissza ruhát és beköltöztek. 
A Fébé Egyesülethez azóta sokan – világi foglalkozás-
ban és családokban élő – külső tagok is csatlakoztunk, 
imával és anyagiakkal is támogatva a munkájukat. 
A minden nyáron két ízben megrendezett Konferenciák-
ra a diakonisszákon és külső tagokon kívül másokat is 
szeretettel várnak. 
Piliscsabán, zöld környezetben, kényelmes fürdőszobás 
szobák, magyarosan berendezett étterem, egyszerű, de 
ízletes házi étel várja az ide érkezőket. A gyönyörű kis 

fa templom, a szellős, levegős – előadások tartására 
berendezett – nagy veranda, és a fák alatti „beszélgető” 
padok nyugalmat, pihenést adnak. 
A négy napos konferenciákon reggeli és esti áhítatok, 
igehirdetések, előadások hangzanak el. A bibliakörö-
kön kis közösségekben alkalom nyílik egyéni beszélge-
tésekre, bizonyságtételekre. 
A vasárnap végződő konferenciáról közös úrvacsora 
vétellel búcsúzunk egymástól: Isten velünk viszontlá-
tásra…  énekeljük, várjuk, hogy a következő évben 
újra vidáman találkozhassunk. 
A diakonisszák – már megkevesebbedve és mind 
nyolcvan év körül – most is „ragyognak”. Bizonyságot 
tesznek arról a szeretetről amit Jézustól kapnak és hoz-
zá köti őket. 
Amikor reggelente 7 órakor frissen, vidáman végig-
mennek a folyosókon és énekkel keltenek bennünket 
(némelyikük már botra támaszkodik), mi is csatlako-
zunk hozzájuk és áldjuk az Urat, hogy megint egy új 
napra ébredtünk. 
Ezekre az alkalmakra hívogatjuk azokat, akik elfárad-
tak egy év munkájában, zajában, és szeretnének néhány 
napot csendben, békességben az Ige közelében tölteni.  
        

        Falussy Ferencné, Viola 

Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME)  

Mint önállóan működő szervezet a Bajor és a Finn 
misszióval tart kapcsolatot. A Bajor misszió segítségé-
vel küldték ki Bán Zoltánt és Beát Pápua Új- Guineaba 
és Zimbabwebe.   
Joó Angelikát, Andrást és Mesterházy Balázst valamint 
Andreát Indiába küldték 3-3 évre. Munkájukat egy 
bentlakásos egyházi iskolában végezték lelkészként és 
tanárként.  
Az egyesület egy-egy Etióp családot segít, akik két éve 
Budapesten élnek. 
Jelenleg Bán Zoli és Bea Kenyában él. Bea az árvaház-
ban végez szolgálatot, nagyon sok árva gyermek él ott. 
Szerveztek egy támogató programot, melynek keretén 
belül  havi 3.000 Ft-al járulhatunk hozzá  a kiválasztott 
gyermek élelmeztetéséhez, iskoláztatásához és ruházta-
tásához a Külmissziói Egyesületen keresztül. 
Csépe Andrea Dél-Ázsiában folytat missziói munkát. 
Törzsi nyelvre fordítja a Bibliából, János Evangéliumát 
német misszionárius társával együtt. Tanítja őket írni, 
olvasni az általa lefordított ABC alapján. Több helyen 
működik már iskola is, ott képzik ki részben azokat, 
akik később másik iskolákban  tanítanak majd. 
Minden nyáron Piliscsabán tartjuk a külmissziói konfe-
renciát, idén nyáron 2008. július 6-9.      Ugyanebben 
az időpontban az ifjúság is itt tartja konferenciáját. 

Ezeken a konferenciákon Bajor Finn missziói lelkészek 
és misszionáriusok tartanak előadásokat és beszámoló-
kat. Ezeken az alkalmakon a Lepramisszióról is tájékoz-
tatást kapunk.  
A gyülekezetünk is részese a világra való kitekintésnek, 
hisz minden évben legalább két alkalommal hívunk meg 
misszióban szolgáló testvéreket, hogy a diaképeken 
keresztül megosszák velünk élményeiket. 
Az országban hat missziói kör létezik. Az öt missziói 
körben csak havonta egyszer jönnek össze beszélgetés-
re. A mi missziói körünk hetente egy alkalommal tart 
összejövetelt.   
Az igehallgatáson és az imádságon túl kézimunkát is 
készítenek az asszonyok. A Lepramisszióba fáslikat és 
kis babarékliket készítünk.  Karácsonyi vásárt is rende-
zünk. A beszélgetés nagyon sokat jelent nekünk. 
Kedden 14-16 óráig  vagyunk itt a gyülekezeti házban, 
aki szeretetre vágyik és szívesen jönne közösségbe, azt 
szeretettel várjuk, kézimunkázásra és beszélgetésre is 
van lehetőség. 
Postai bélyegeket kérünk, hogy hozzanak a lelkészi hi-
vatalba, melyeket továbbítunk a külmissziói egyesület-
nek.   
Isten szeretete tart össze bennünket.  
 

   Dr. Molnár Gyuláné Márta  
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 Dr. Molnár Gyula: A nagykezű Jézus 
 

 (A székesfehérvári evangélikus templomban  
 július 19-én elhangzott igehirdetés nyomán  
 támadt gondolatok) 
 
 A nagykezű Jézus tenyerébe, de minden belefér! 
 Belefér az éltem, gonddal-örömmel, 
 dicséri nagy tenyerét, 
 minden kicsi vágya és terve 
 áldja őrző tenyerét. 
 Belefér a bűnöm is, de ezt nem őrizni vette kezébe, 
 de morzsolni semmibe szét. 
 (Áldom átszegzett tenyerét) 
 Belefér a párom, gyermekem és unokám is, 
 s mind, kikkel körülvettél – áldásul – belefér. 
 Belefér második otthonom is – gyülekezetem, 
 pásztora és nyája mind belefér. 
 S nemcsak, kik együtt vagyunk a nyájban, 
 de az is, ki messzefutott múló javakért, 
 nagy kezed a szakadékig elér. 
 
 S messzefutott népem, amelynek pénz lett az istene 
 ugye az is belefér? 
 S szegény elszakadt magyarok, kiken átlépett, 
 - mit? átgázolt a határ, árva, kicsiny nép, 
 ugye az is belefér? 
 
 S az egész megbolydult, célt tévesztett emberiség is, 
 hiszen Te nem egyesekért mentél fel a fára, 
 de mindenekért! 
 
És mindezeken felül mit kérhetek én ma tetőled 
te nagykezű Jézus? 
Egyet még kérhetek én: 
hogy az én erőtlen és 
de sokszor másfele mozduló két kezem is 
hadd legyen áldó tenyér. 
 

       Székesfehérvár, 1987. július 20. 

Híradás az evangélikus házaspárok 
számára szervezett  

I. Formáló Hétvégéről  

A Házas Hétvége lelkiségi mozgalomról, melynek 
mostanra már számos evangélikus házaspár is aktív 
résztvevője, jelent már meg tájékoztató írás egy ko-
rábbi Gyülekezeti Hírmondóban. Az első evangéli-
kus szervezésű Házas Hétvége 2004. október 15-17-
én történt megrendezése óta már közel négy év telt 
el. A mozgalom töretlenül működik, és az idei év 
őszén is lesz, ugyancsak Révfülöpön, alapozó hétvé-
ge. A használt kifejezésekből (alapozó, formáló, mé-
lyítő) látszik, hogy akik bekerülnek ebbe a szeretet-
teljes közösségbe, azok számára van folytatás és az 
alapozó nem csak egy szép hétvégét jelent, hanem 
egy mély lelki tartalommal, szeretettel teli folyamat 
kezdetét. 
 
Örömteli tény, hogy a 2008. áprilisi 11-12-én köz-
vetlenül az evangélikus Házas Hétvégés párok szá-
mára szervezett „I. Formáló Hétvégén” több mint 
húsz házaspár vett részt. Egyházközségünkből tizen-
egy résztvevő pár volt jelen, és még két kedves sió-
foki házaspárt (egy kis elfogultsággal) is közénk tar-
tozónak tekintünk, mivel ők a havi találkozásainkon 
is rendszeresen részt vesznek. 
 
A Formáló Hétvégén az „alapigényeink” témakört 
jártuk körbe, a szeretve lenni és az értékesnek lenni 
szempontok alapján. 
A kétnapos együttlét tartalmas eltöltéséről László 
Tamás & Edit vezető team-pár, valamint dr. Thorday 
Attila atya gondoskodott. 
 
A „munka”, asztalok köré csoportosított kis közössé-
gekben folyt, melynek legfontosabb mozzanata  egy-
más megismerése, az eddig egymás számára nem, 
vagy kevésbé ismerős házaspárok egymással való 
beszélgetése volt. Ezen az alkalmon nemcsak a veze-
tőktől, hanem az egymással őszintén megosztott ta-
pasztalatokból is sokat tanulhattunk. Ahány házas-
pár, annyi történet és hasznos tapasztalat. 
 
A kétnapos program elérte célját. Pénteken este a 
fáradtan, munkából érkező, kissé feszült párok szom-
bat délutánra a szeretetteljes közösség hatására felol-
dódtak, s az eddig egymás számára ismeretlenek is 
barátságot kötve, búcsúztak egymástól.  
Az útra bocsátás ennél még felemelőbb volt. 
A közösen eltöltött idő méltó befejezéseként ünnepé-
lyes, úrvacsorai Istentisztelet zárta a második napot, 

melyet a feleségével szintén résztvevő Lampért Gá-
bor siófoki lelkész tartott. 
A résztvevő házaspárok nevében mondhatjuk, hogy 
az együttlét tartalmas volt. Ezért gyülekezetünk tájé-
koztatásán, örömünk megosztásán kívül, őszinte 
szívvel ajánlhatjuk minden házasságát megújítani, 
megerősíteni kívánó házaspárnak a Házas Hétvégés 
közösséghez való csatlakozást. 
Isten áldását kérjük erre a lelkiségi mozgalomra, a 
mostani és majdani résztvevőkre! 
 
        Prépost Károly ∞ Judit 
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Látogatás Jancsek Ottó és Ottóné tiszteletbeli presbiter testvéreknél 

A következő, meghitt hangulatú írás előtt bevezetőül 
álljon itt egy kis idézet Páskulyné Kovács Erzsébet,  
A legszebb kor című verséből: 
 
„Áldott a beérett gyümölcs, ha zamatát ontja: 
–A bölcs öregség 
A legszebb kor 
Méltósággal hordva.” 
 
Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor megláto-
gattuk gyülekezetünk tiszteletbeli presbiter házaspár-
ját. 
Gyönyörűen gondozott virágos udvarban, gondosan 
gereblyézett, megkapált kertben kísérnek vendéglá-
tóink. Április végén bújik a zöldség, a sárgarépa, a 
borsó és a saláta már dúsan zöldell. A növények és a 
háztáji szeretete sugárzik mindenből, amit szorgos 
kezek művelnek. Takaros a ház is, otthonosság, me-
legség árad a szobákból. A komódon esküvői képek 
a gyerekekről, és az unokákról különböző életkorban 
készült fényképek sorakoznak.  
Az ágy két oldalán, a falon függenek a bekeretezet , 
díszes konfirmációs emléklapok. Felkiáltójelként 
emlékeztetnek a 66 évvel ezelőtt történt elkötelezett-
ségre. 
Nyolcvan év felettiek mindketten, törékeny, vékony, 
kedves emberek, akik gyülekezetünkben az elmúlt 
évtizedekben sokat tettek. A mai napig hűséges tag-
jai a közösségnek, számíthatunk Rózsika néni finom 
süteményeire a vendéglátásban. Ezen a napon is elő-
kerül a ropogós, porcukorral meghintett csörögefánk, 
és az udvari szőlőlugason termett finom bor. 
Jancsek Ottó bácsi és Rózsika néni mesélnek, és a 
történetek felidéződnek, megjelennek előttünk, mint 
egy színes, szélesvásznú filmen. 
Ottó bácsi emlékezete fantasztikus, megelevenedik 
gyermekkora, a levente évek, majd a háború borzal-
mas történései. Az amerikai fogság nyomorúságá-
ban, a testi és lelki megaláztatások során a hit és az 
erős akarat segítette az életben maradását és a meg-
menekülését. Támaszt és erősítést kapott a II. Világ-
háború és a fogság idején a Szápáron ma is élő földi-
jétől, barátjától Hegedűs Jakabtól. Előkerül a becs-
ben tartott „Hadifoglyok írják” című kötet, amely 
őrzi a háborúban és a fogságban elszenvedetteket, 
örök emlékül az utókornak. Hegedűs Jakab paraszt-
költőként két verseskötet jelentetett meg. Az elsőt 
2000-ben  „Ez az én hazám„ címmel. Az első olda-
lon dedikálás: ”Emlékül, szeretettel Jancsek bará-
tomnak”. A címet adó vers az életörömöt és a haza 
hűséges szeretetét sugározza. 
Isten óvta és őrizte Jancsek Ottó bácsit és Rózsika 

nénit is életük során.  
Életükben a megpróbáltatás gyakori vendég volt, az 
újrakezdések megerősítették jellemüket, hitüket.  
Székesfehérváron találtak otthonra, egymásra és itt 
találták meg az egyházat, a közösséget ahova tartoz-
hattak, ahol szolgáltak.  
Presbiterként, egyházfenntartói járulék szedését, 
családok látogatását, kétkezi munkát, hímzést, a né-
metországi és finnországi testvérgyülekezetekből 
érkező vendégek elszállásolását szeretettel vállalták. 
Az evangélikus egyházhoz tartozás örömét gyerme-
keikkel is megismertették, és most már az unokáikat 
kísérhetik a hittanórákra. Együtt van a család az ün-
nepek alkalmával is, így volt a közelmúltban ünne-
pelt 50. házassági évfordulójukon, amikor ismét az 
oltár elé álltak, és áldást kértek és kaptak életükre. 
Azt kívánjuk mi is, hogy Isten tartsa meg őket ke-
gyelméből szeretetben, hűségben, egészségben.      
 
  Kiss László - Kissné Kárász Rózsa  

 

  Hegedűs Jakab: Ez az én hazám 
 
  Ez az én hazám, itt ahol élek én 
  Amerre csak nézek, itt minden az enyém 
  Itt születtem, itt nevelt fel Anyám 
  Itt fog eltemetni fiam vagy unokám 
  Szép bakonyi táj ez az én hazám 
  Nekem dalol itt minden kismadár 
  Az erdők fái őrséget állnak 
  Mint hűséges katonák a tájra vigyáznak 
  A hegyek ormain üde a levegő 
  Patakok vize halkan csörgedező 
  A völgyek kertjei gyümölcsöt, virágot termő 
  Terem itt szép lány, daliás férfi 
  Itt még a szerelmet nem pénzért mérik 
  Szorgalmas emberek munkájukat végzik 
  Ha pihenésre vágynak a hegyre kiballagnak 
  A hegyen termett borból jókat iszogatnak 
  Egy - egy magyar nótát néha eldalolnak 
  Ó, de jó itt élni, hol őseim is éltek 
  Évszázadok óta vigyázták e földet 
  Óvja meg az Isten ezután is soká 
  Jó bakonyi népek vigyázzatok reá 
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Április 20-án, vasárnap különleges istentisztelet zajlott 
gyülekezetünkben. Délután fél hatkor nyitottuk ki a 
templom kapuját, s az érkezők gitáron, zongorán kísért 
énekszóra léptek be a  templomba. Délután hat órakor 
kezdődött az ifjúsági istentisztelet. 
Istentisztelet. Gyülekezetünk ifjúsági köre több hóna-
pon keresztül beszélgetett arról, mi is az istentisztelet, 
mi zajlik ott, és miért történik minden. Pethő Judit ve-
zette ezeket az alkalmakat, ő hívta meg Fehér Károlyt 
és Bencze Andrást is egy-egy alkalomra, hogy saját 
hitüket, gondolataikat osszák meg a fiatalokkal. Isten-
tisztelet – amikor nemcsak mi tiszteljük Istent, hanem 
Isten tiszteletét teszi nálunk, Ő szolgál nekünk. Ő hir-
deti igéjét és Ő adja szentségeit, a keresztséget és az 
úrvacsorát, hogy közösségben lehessünk vele. Istentisz-
telet – ami nemcsak a gyülekezet egy-egy rétegének 
szól, hanem egybegyűjti Isten egész népét, befogadja 
azokat, akik keresik Istent.  
Ifjúsági – mert az ifjúság vállalja a szolgálatot, ők ke-
resték meg a gondolatot, amelyet a Szentlélektől kap-
tak, ők keresték meg a formákat, amelyekkel a maguk 
nyelvén ki tudják fejezni Isten irgalmát.  
Sok örömöt találtam ebben az istentiszteletben. A ké-
szülést, ahogyan a fiatalok sajátjuknak tekintették ezt 
az alkalmat. Megtanulták a gondnoki és a templomdí-

szítői feladatokat, átgondolták az egyes imádságokat és 
énekeket, igéket választottak és Pethő Judittal együtt 
végiggondolták az igehirdetést is. Valahogy így, a gyü-
lekezet közös készülésével és imádságával kellene 
megszületnie minden istentiszteletnek!  
Nagy örömöt jelentettek a teológus hallgatók, akik az 
éneklésben, zenében segítettek – s közben kiderült: a 
mi csapatunkban is vannak, akik nagyszerűen bánnak a 
hangszerrel. Ám szükség volt arra a bátorításra, ame-
lyet a teológus-hallgatóktól kaptak.  
Örömöt jelentett, hogy a fiatalok mertek új jelképeket 
keresni. Az úrvacsorát például kivételesen nem ostyá-
val, hanem cipóval osztottuk. Körbe álltunk – az egész 
templomot körbeölelte a nagy  gyülekezet – és a meg-
tört cipóból mindenki kapott egy darabot. A megtört 
cipó – Krisztus megtört teste, amely értünk tört meg a 
kereszten. Az egészből részesedtünk mindnyájan – je-
lezvén, hogy az Egyház egészének részesei vagyunk.  
Örömöt jelentett az is, hogy fiatalok és kisgyermekes 
családok jöttek az istentiszteletre, és jöttek felnőttek és 
idősek is. Valóban a gyülekezet közös ünnepe volt ez 
az alkalom. Legközelebb a tanévzáró istentiszteletre 
készül fel az ifjúság. Reménységgel várjuk szolgálatu-
kat.  
    Bencze András 

Ifjúsági istentisztelet 

Köszönet az adakozásért 

Előző Gyülekezeti Hírmondónkhoz két csekket csatol-
tunk. Az egyiket a gyülekezet fenntartására, a másikat 
az orgonakölcsön törlesztésére szántuk. Szeretnénk 
megköszönni testvéreinknek a megmutatkozó áldozat-
készséget, és megosztani a gyülekezet tagjaival örö-
münket. 
Az első negyedév alatt befolyt összegeket tartalmazza a  
fenti táblázat. 
Hálát adunk Istennek, hogy gyülekezetünk tagjaiban – 
mibennünk – ilyen felelősségérzetet teremtett. Hálát 
adunk Istennek, hogy lehetőséget adott nekünk, mert 
volt miből adnunk. Hálát adunk Istennek, mert nem 
kényszerből, hanem szabadon adhattunk, jókedvvel, 
hiszen tudjuk: saját gyülekezetünk javát szolgáljuk. 
Továbbra is kérjük Testvéreink áldozatkész szeretetét. 
Reméljük, érzékelhető, hogy mennyire törekszünk a 

befolyt összegek átlátható és takarékos felhasználására. 
Az adományok mellett örömmel látjuk a sok felajánlott 
munkát, ingyenes szolgálatot. Hálát adunk Istennek 
azért is, mert gyülekezetünkben sokféle alkalom ad 
lehetőséget arra, hogy közösséget találjunk. Óvodás 
kortól kezdődően minden korosztály találhat magának 
olyan kört, amelyben Jézus szeretete életközelbe kerül, 
tapasztalhatóvá válik. Beszélgetések, a zeneszeretet, az 
irodalom vagy a szociális munka, a misszió szolgálata, 
a gyermeknevelés küldetése összeköt bennünket. Ezek 
a közösségek jelzik, hogy valóban miénk a gyülekezet, 
mi vagyunk az egyház. 
Ebben erősítsen meg bennünket a Mindenható Isten. 
Építse közöttünk Lelkének templomát, hogy sokan ta-
lálhassanak otthont gyülekezetünkben.  
    Bencze András 

  Éves terv I-III. hó tényleges  
teljesítés 

Időarányos teljesítés  
%-ban 

Egyházfenntartói járulék 4.000.000.- 1.217.831.- 30,4 

Adomány orgonára    800.000.-   218.000.- 27,3 

Egyéb adományok    800.000.-   163.000.- 20,4 

Perselypénz (offertórium) 1.200.000.-   347.250.- 28,9 



 8 GYÜLEKEZETI HÍRMONDÓ 

Presbiteri tanácskozás Révfülöpön 
 

2008. augusztus 21-23 között kihelyezett presbiteri ülést és munkatársi értekezletet tartunk Révfülöpön az 
Evangélikus Oktatási központban. A gyönyörű helyszín és a kiváló elhelyezés lehetőséget teremt az elmélyült 
tanácskozásra, a tervek, feladatok megbeszélésére, kirándulásra. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan a 
munkatársi szolgálatok, célfeladatok megbeszélésével a következő év eseményeire készülünk fel. 
                          

         Kiss László felügyelő 

Pünkösd hétfő Bicskén 
 

A Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye csendesnapjára várja a résztvevőket Szebik Károly lelkész és a 
bicskei gyülekezet. A csendesnap lehetőséget ad többek között : 
- a Bibliáról szóló ismereteink elmélyítésére, 
- egy harmonika együttes koncertjének meghallgatására,  
- az egyházmegyében élőknek találkozásra,  
-  úrvacsorai közösség megélésére. 
A bicskei evangélikus templom kisebb létszám befogadására alkalmas csak, ezért a Baptista Gyülekezet Konfe-
rencia Központjában kért és kapott helyet a találkozó. 
 

SZERETETTEL HÍVJUK ÉS VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDÖKET! 

10:00 Köszöntés, éneklés, áhitat 
10:45 „Miért nem beszél Isten az én nyelvemen is?”  
- A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének vetítettképes előadása 
11:30 A Bicskei Evangélikus Gyülekezet bemutatkozása 
11:45 Játékos bibliai vetélkedő 
12:00 Ebéd 
13:30 A plochingeni harmónikaegyüttes műsora 
14:00 Színdarab a tordas-gyúrói ifjúság előadásában 
„Az én kedves Bibliám” - személyes bizonyságtételek 
A bibliaverseny eredményhirdetése 
15:00 Úrvacsorai istentisztelet 
„Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket  
a teljes igazságra” (Jn 16,13a) 
Zárszó, áldás 

A bicskei evangélikus templom megtekinthető 
a programok előtti és utáni órában. A gyerme-
keket külön gyermekfoglalkozás várja. 
 

Jelentkezési határidő: május 7. 
 

Jelentkezni lehet az Evangélikus  
Lelkészi Hivatalban 

 
Bencze András lelkész 

8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 1. 
Telefon: 22/506-677 

Mobil: 06/20-824-3300 
E-mail: szfvar@lutheran.hu 
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Hányszor lehet konfirmálni? - hangzott a kérdés a 
legutóbbi ifjúsági órán. Azt tudjuk, hogy keresztel-
kedni csak egyszer. Vajon konfirmálni lehet-e több-
ször? Ehhez végig kell gondolnunk, mit is jelent a 
konfirmáció. 
A konfirmáció megerősítést jelent. Akit gyermekko-
rában megkereszteltek, felnövekedve megerősíti azt 
a hitvallást, amelyet szülei tettek helyette a kereszt-
ségkor. Ugyanakkor a gyülekezet megerősíti, hogy a 
konfirmandust a gyülekezet tagjának tekinti. Végül 
pedig a gyülekezet és a konfirmandus együtt könyö-
rög Istenhez, hogy Ő erősítse meg hitünket.  
Azt gondolom, hogy a jelentés alapján konfirmálni 
lehet többször is. Ahogyan a házaspár is többször – 
legalább az évfordulókon – újra és újra megéli azt az 
örömöt, hogy szeretik egymást.  
Hányszor lehet konfirmálni? A kérdés akkor vetődött 
fel, amikor Richter Richárd és Roland konfirmációi 
vizsgát tett az ifjúsági óra keretében. Ebben az évben  
középiskolás korúak közül ők ketten készültek kon-
firmációra. Készülődésük pedig az ifjúsági óra kere-
tén belül zajlott, és május 4-én, vasárnap konfirmál-
nak.  
Ezen a vasárnapon történik az útrabocsátó áldás is, 
az érettségizők megáldása. Ők is hitvallást tesznek, 
ők is áldást kapnak, felettük is hangzik a könyörgés: 

„Erősítsd meg, Istenünk, amit cselekedtél értünk!” 
Ők is újból konfirmálnak...  És velük minden konfir-
mációkor – és miden istentiszteleten – konfirmál a 
gyülekezet. Hiszen a könyörgés így fejeződik be: 
„Szenteld meg őket, és minket mindnyájunkat!”  
Június 8-án, vasárnap a tanévzáró istentisztelet után a 
jubiláló konfirmandusokkal szeretnénk beszélgetni  
életük és hitük alakulásáról, emlékeikről. Reméljük, 
ez az alkalom is megerősödésünkre szolgál.  
Idén már egyszer volt konfimráció gyülekezetünk-
ben. Húsvétra virradó éjjel három fiatalember – 
Barbély Gábor, Farkas Dömötör és Németh Tamás – 
tett vallást hitéről, és részesült az áldásban.  
Most is készül egy férfi, hogy a keresztségben része-
süljön. Ősztől kezdődően pedig a 7-8. osztályos hit-
tancsoport tagjait, és a legalább 13. évüket betöltött 
fiatalokat hívjuk a konfirmációi oktatásra. Akik kon-
firmálni szeretnének, azokat kérjük, hogy jelentkez-
zenek a lelkészi hivatalban, és javasoljuk, hogy jöjje-
nek el a nyári hittanos táborba is. Ott jól megismer-
kedhetnek társaikkal és az őket felkészítőkkel, sokat 
lendít ez a közös tanulás munkáján.  
A gyülekezetet pedig kérem arra, hogy azokat, akik 
konfirmáltak vagy konfirmációra készülnek, hordoz-
zák imádságban Isten előtt.   
    Bencze András 

Hányszor lehet konfirmálni? 

Szélrózsa 

A Szélrózsa az égtájakat jelöli. „A szélrózsa minden 
irányából jöttek” - szoktuk mondani. A szél pedig 
utal a Szentlélekre, aki minden irányból összegyűjti a 
Krisztushoz tartozókat. A Szélrózsa kétévente szer-
vezett országos evangélikus fesztivál. Idén nyáron 
Kőszegen rendezik július 16-20. között. 
Kőszeg a nyugati országhatárnál fekszik. Az ország-
határokat azonban szinte láthatatlanná tette az Unió 
és a Schengeni Egyezményhez tartozás. Ez adja a 
témát is erre a nyárra: Hol a határ? 
Az idén is kétféle regisztrációs lehetőség van. 
Előregisztrációval jelentkezhetünk az interneten ke-
resztül: www.szelrozsatalalkozo.hu/jelentkezes ol-
dalon, illetve a helyszínen is be lehet jelentkezni.  
A teljes részvételi díj 7000 Ft, amely magában fog-
lalja a sátorhelyet is, a napijegy 2100 Ft. Étkezést is 
lehet előre rendelni. Érdemes megtekinteni a fenti 
honlapot, illetve bővebb információt az ifjúság tagja-
itól, különösen Pethő Judit gyülekezeti munkatárstól 
lehet kapni. 

Amint arról már sok forrásból értesülhettünk, a Ma-
gyar Bibliatársulat kezdeményezésére a katolikus, a 
református és az evangélikus egyház a 2008. eszten-
dőt a Biblia évének nyilvánította. A kezdeményezés 
természetes célkitűzése, hogy az egyháztól elidege-
nedett és oly sokféle szempont által vezérelt közélet-
ben megszólaltassák a kereszténység alapüzenetét, 
ami azonos a Biblia üzenetével, az evangéliummal.  
Erre bátorít mindannyiunkat a Biblia éve mottója is: 
"Boldog, aki olvassa..." (Jelenések könyve 1,3)  
Mindazokat, akik már ismerik ezt a boldogságot, 
mert a Biblia mindennapi olvasmányuk, és azokat is, 
akik még nem fedezték fel a Könyvek Könyvét, de 
ismerik az olvasás örömét, arra bátorítják, hogy ke-
ressék a kapcsolódás lehetőségeit a Biblia éve prog-
ramjaihoz. Honlap: www.bibliaeve.hu 
Istentől áldott "bekapcsolódást" kíván:  
 
  Dr. Erdő Péter bíboros, prímás 
  Dr. Bölcskei Gusztáv püspök 
  Ittzés János elnök-püspök 

A Biblia éve 



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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EVANGÉLIKUS  

EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 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 

Székesfehérvár: 
Május 25. vasárnap  10:30 h istentisztelet – az offertóriumot a Gusztáv Adolf  
Segélyszolgálat céljaira fordítjuk. Igét hirdet: Decmann Tibor lajoskomáromi lelkész.  
Május 31. Kirándulás autóbusszal. Útvonal: Győr - Pannonhalma. Jelentkezni a Lel-
készi Hivatalban lehet. 
Június 8. 17 h Tanévzáró családi istentisztelet – Jubiláló konfirmandusok találkozója 
Június 20. péntek 17 h Varga Zsuzsa kerámia és üvegfestő kiállításának megnyitása  
 
Egyházmegyei alkalmaink: 
Május 12. Pünkösd hétfő – egyházmegyei csendesnap a Biblia éve jegyében Bicskén  
(Baptista Imaház). Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. 
Július 6-12. egyházmegyei hittanos tábor Nagyvelegen 
Július 27 - augusztus 2. egyházmegyei ifjúsági tábor Nagyvelegen  
Bővebb információ a lelkészi hivatalban kapható.  
 
„…A BETŰ MEGÖL, A LÉLEK PEDIG MEGELEVENÍT.”   (2Kor 3,6b)  
2008. május 17. szombat Siófok, Kulturális Központ  
Missziói nap a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben  
 
9:00 Gyülekezés, énektanulás  
9:45 Köszöntő: Verasztó János kerületi missziói lelkész és                                
Lampért Gábor siófoki lelkész  
10:00 HOGYAN OLVASSUK A BIBLIÁT? (ApCsel 8,26–40):                                
Dr. Fabiny Tibor egyetemi tanár 
10:30 Bemutatkozik a siófoki gyülekezet 
10:45 HOGYAN OLVAS A BIBLIA BENNÜNKET? (Róm 7,24–25a):             
Hanvay László lelkész 
11:30 Csoportos beszélgetés – Az iskola tantermeiben egyházmegyénként 3-3       
csoportvezető lelkésszel  
13:00 Ebéd az iskola éttermében  
14:00 Családi Biblia – filmvetítés  
14:30 A Vox Nova koncertje  
15:30 Záró áhítat – „BOLDOG, AKI OLVASSA…” (Jel 1,3a): Ittzés János püspök  
 
Gyermekfelügyeletről egész nap gondoskodunk!  
A Luther Kiadó egész nap jelen lesz kedvezményes vásárlással egybekötött bemutat-
kozással.  
A missziói nap résztvevői az egyházkerület vendégei lesznek ebédre.  

Diakóniai és missziói alkalmak:                                                                                 
Június 26-29. FÉBÉ konferencia Piliscsabán a Béthelben                                                    
Augusztus 21-24. FÉBÉ konferencia Piliscsabán a Béthelben                                          
Július 6-9. EKME konferencia Piliscsaba  

Simon András:  
Pünkösdi rózsa 


