
A Húsvét utáni ötvenedik nap, Pünkösd, 
keresztyén életünk nagy ünnepe, az 
Egyház születésnapja. Nem csoda, ha a 
világ nem sokat tud róla, hiszen aki is-
meri a Szentlélek csodáját, az már nem 
a világ, hanem Isten házanépének tagja. 
Nekünk, akiket İ a Jézus Krisztusba 
vetett hitre hívott, akik a gyülekezetben 
Isten gyermekeiként, egymás testvérei-
ként élünk, nekünk a Pünkösd nemcsak 
emlékünnep, hanem újra és szüntelenül 
megélt csoda. Ezért a jókívánságnak, 
amellyel minden Testvérünknek áldott 
ünnepet kívánunk, mély tartalma, múlt-
ra és jövıre tekintı, széles öleléső látó-
köre van. E drága ünnepre ajándékul 
adjuk Luther Márton gondolatait. 
 

Jézus mondja: Én kérem az Atyát, és 
más Vigasztalót ad nektek, hogy veletek 
maradjon mindörökké. (Jn 14:16.) 
„A Szentlelket olyannak kell megismer-
nünk és hinnünk, amilyennek maga 
mondja magát. E szerint nem a harag és 
a rettentés Lelke, hanem kegyelem és 
vigasztalás Lelke. Így az egész Szenthá-
romság csupa kegyelem. A Fiú azzal 
vigasztal, hogy könyörög a Szentlélek-
ért, az Atya meg azzal, hogy adja a 
Szentlelket, a Szentlélek pedig maga a 
Vigasztaló. A keresztyéneken tehát 
nincs harag, fenyegetés vagy rettentés, 
hanem csupa szívélyes szeretet s édes 
vigasztalás égen-földön. Miért? Hát 
azért – mondja İ – mert tömlöctartótok 
és hóhérotok úgyis elég van, aki rettent-
sen és gyötörjön benneteket. 
A Szentlélekrıl tehát azt kell tanulnunk, 
hogy Vigasztaló. Ez a módszere, tiszte 
és tulajdonsága. Önmagában való isteni 
lényérıl ne vitatkozzunk. Istenségére 

nézve a Szentlélek az Atyától és a Fiútól 
elválaszthatatlan isteni lényeg. Számunkra 
azonban Vigasztaló a neve. A Vigasztaló 
pedig az, aki a megszomorodott szívet 
Isten iránt megvidámítja, jókedvre derít, 
mert hiszen arról biztosít, hogy bőneink 
meg vannak bocsátva, a halál meghalt, az 
ég megnyílt, s Isten ránk mosolyog. Aki e 
meghatározást jól megragadja, annak már-
is nyert ügye van, hiszen égen-földön csu-
pa vigasztalással és örömmel találkozik.” 
 

Luther Márton:  
Jer, örvendjünk, keresztyének! 
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Reviczky Gyula: Pünkösd 
 
Piros pünkösd öltözik sugárba, 
Mosolyogva száll le a világra. 
Nyomában kél édes rózsa-illat, 
Fényözön hull, a szivek megnyilnak. 
 
Hogy elıször tünt fel a világnak: 
Tüzes nyelvek alakjába' támadt. 
Megoldotta apostolok nyelvét, 
Hirdeté a gyızedelmes eszmét. 
 
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed' 
Ma is minden bánkodó szivének, 
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba': 
Világitó sugaradat áldja. 
 
Habozóknak oldjad meg a nyelvét, 
Világositsd hittel föl az elmét. 
Hogy az eszme szívbıl szívbe szálljon, 
Diadallal az egész világon! 
 
Piros pünkösd, szállj le a világra, 
Tanits meg uj nyelvre, uj imára. 
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, 
Szeretetnek sugara, Szentlélek! 



Szentháromság ünnepe 
 

A Szentháromság ünnepe az egyik legfiatalabb az 
egyházi év nagyjai közül. Németalföldön és Német-
országban a X. század folyamán hol a Pünkösd utáni 
elsı, hol a Pünkösd utáni utolsó vasárnapon ülték 
meg. 1334-ben XXII. János pápa tette általánosan 
kötelezıvé, és rendelte el, hogy a Pünkösdöt követı 
elsı vasárnapon adjanak hálát a Szentháromság Isten 
nagy csodáiért a gyülekezetek. Bár az ünnep valóban 
„fiatal”, s maga a Szentháromság szó nem is fordul 
elı a Szentírásban, az Atya, Fiú, Szentlélek egységét 
azonban kezdettıl tapasztalja, hirdeti a keresztyén-
ség. A székesfehérvári gyülekezetben ezen a vasár-
napon tartjuk fiataljaink konfirmációját, mert való-
ban szükségünk van a Háromságos Isten minden ál-
dására ahhoz, hogy a hitben megerısödjünk, és 
Krisztusnál megmaradjunk. 
 
İtıle, İáltala és Érte van minden. Övé a dicsıség 
mindörökké. Ámen. Róm 11:36. 
Az egyházi esztendı többi ünnepe Istent tulajdon 
csodatetteibe takartan mutatja be. Karácsonykor lát-
juk, hogy Krisztusban emberré lett. Húsvétkor, 
ahogy halottaiból feltámadt. Pünkösdkor, ahogy a 
Szentlelket adja, s a keresztyén egyházat megalapítja 
– és így tovább. Mindezek az ünnepek valamely cse-
lekedet ruhájába öltöztetve prédikálnak Istenrıl. 
Szentháromság ünnepe azonban a cselekedetek leple 
nélkül, úgy mutatja meg İt, ahogyan önmagában 
van, tiszta isteni lényében. Itt az embernek minden 
teremtményt maga alatt hagyva, magasan az értelem 
fölé kell lendülnie, s csakis arra hallgatnia, amit Isten 
mond önmagáról s legbelsıbb lényérıl; - különben 
semmire sem megyünk. Mert itt az Isten 
„bolondsága” és az ember „bölcsessége” összeütkö-
zik. 
Ezért nem kell azon vitázni, hogy miként lehet Isten 
Atya, Fiú, Szentlélek, és mégis egy, mert mindez 
úgyis megfoghatatlan. Legyen elég, hogy Isten igéjé-
ben maga Isten állítja ezt magáról. 
Micsoda vigasztalás ez! Vidámítsa is meg szívünket 
Istennel szemben. Hiszen lám a teljes Szentháromság 
mindegyik személye azon van, hogy a szegény, nyo-
morult embert bőnbıl, halálból, ördög hatalmából 
megigazulásra, örök életre, - Isten országába segítse. 
 

Luther Márton: Jer, örvendjünk, keresztyének! 
 
 

Áldott ünnepeket kívánunk Testvéreinknek!  
 

 

Konfirmáció 
 
Idén történt 
Gyülekezetünkben ebben az évben 15 fiatal készül 
konfirmációra. Közülük ketten Fehérvárcsurgón, egy 
pedig Agárdon, írásom megjelenésekor már átélték 
ezt a jelentıs életfordulót, hitük megvallását. Május 
24-én, a csurgói leány- illetve az agárdi szórványgyü-
lekezet imádsága kísérte ıket át az ünnepen. Hadd 
köszöntsük hát szeretettel Tokos Nikolettet és Molnár 
Bencét illetve Szabó Zsófiát egyházközségünk úrva-
csorával élı tagjai között! Ugyanígy köszöntjük azo-
kat a felnıtt testvéreinket, akik Nagycsütörtökön tet-
tek vallást hitükrıl a gyülekezet elıtt: Strobl Kriszti-
na, Szabó-Lukoczki Ágnes és Szendrı Vivien – Isten 
hozott benneteket közöttünk! 
Székesfehérváron június 6-án tartjuk a fiatal 
konfirmandusok nyilvános vizsgáját, június 7-én pe-
dig, ünnepi istentiszteleten Ájzert Viktória, Baranyi 
Ákos, Bencze Anna Rebeka, Horváth Nikolett, Kápli 
Hajnalka, Keltai Lilla, Roncsek Gergı, Saláta József, 
Strobl Krisztinán, Vida Alexandra, Vörös Viktor és 
Zsednai Csaba életére kérjük a Szentlélek áldását. 
Mind a tizenöten a Tanuló közösségben c. konfirmá-
ciós tanmenet alapján tanultak. A könyv címe jelzi a 
konfirmációi oktatás célját: szeretnénk tanítani a fia-
talokat, felkészíteni ıket arra, hogy ne csak általában 
tudják mondani: „én hiszek”, hanem ismerjék azt az 
örökséget, amit szüleinken, nagyszüleinken át, a re-
formátorainkon keresztül az elsı tanítványoktól kap-
tunk. Ugyancsak célunk, hogy ezek a fiatalok közös-
séget találjanak Jézussal és Jézus körül. Kérjük az 
Urat, hogy erısítse meg fiataljainkat ebben a kettıs 
közösségben. 
 
Jubilálók 
Ebben az évben is szeretettel hívjuk konfirmációi 
ünnepeinkre azokat a testvéreinket, akik öt, tíz, tizen-
öt s a többi kerek évvel ezelıtt tettek elıször nyilvá-
nosan vallást hitükrıl. Hívásunknak három célja is 
van. Nyilván jó emlékezni az elmúlt ünnepre, és talál-
kozni azokkal, akikkel együtt indultunk el az úton. 
Hívjuk a jubilánsokat azért is, hogy most is megerı-
södjenek, hogy együtt adhassunk hálát Isten folyama-
tosan áradó jóságáért. S végül hívjuk ıket azért, hogy 
példaképei legyenek azoknak, akik most indulnak el 
az önálló hit útján. Legyenek minél többen körülöt-
tük, akik legalább jelenlétükkel bizonyságot tesznek 
Jézus hőségérıl! 
 
Útra bocsátó áldás 
Azt írtam: várjuk a jubiláló konfirmandusokat azért 
is, hogy megerısödjenek. Minden jubilálás azt jelen-
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„Kitártuk a templomajtót ….” 
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd,  amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8). 

ti: újra megvallom hitemet, s újra kérem, hogy Isten 
erısítsen meg a hitben. Konfirmálni nem csak egy-
szer lehet. Sıt, jó, ha életünk bizonyos fordulói alatt-
után ünnepélyesen vagy csak magunkban odaállunk 
az oltár elé. Ezért hívjuk áldásra azokat a testvérein-
ket, akik érettségi vizsgára készülnek. Ebben az év-
ben Avramucz Zsuzsanna, Bencze Veronika, Bóka 
Dávid, Erdısi Gábor, Fehér Hajnalka, Molnár Esz-
ter, Rumy Ágnes, Szabó Kinga, Szalai Kata, Szalai 
Zsófia és Szente Borbála kérték az áldást, s így ké-
szültek vizsgáikra, felnıtt életükre. 
Már most készülünk arra, hogy azok, akik a követke-
zı évben tesznek érettségi vizsgát, ilyen áldással 
megerısödve, nagyobb bizalommal álljanak a kihí-
vások elé. Ezért ıket különös szeretettel hívjuk ifjú-
sági óráinkra és nyári alkalmainkra. 
 
A következı év lehetıségei 
Már most hívjuk azokat, akik vágynak hitük megerı-
sítésére. Amikor vágyról beszélek, nem arról szólok, 
amit testünk érez táplálék híján. Az éhség ellenállha-
tatlan erı. Hitünk megerısítésének vágya ritkán 
ilyen, inkább tudatosság, következetesség döntése. 
Vágyódni a hit erısítésére éppen azért, mert hiányos-
ságát fedezzük fel. Vágyódni a hit erısítésére azért, 
mert keresztségünkben elhívattunk, s amit elkezd-
tünk, nem jó félbehagyni. Hívjuk azokat, akikben 
megvan ez a vágy. Kérjük azokat a szülıket, akik 
megkeresztelték gyermeküket, és felelısek azért, 
hogy a felnövı fiatal továbblépjen a hit útján, hogy 
hozzák el gyermekeiket. 
A nyár végétıl három csoportban is szeretnénk fog-
lalkozni a konfirmációra készülıkkel. Végvári Krisz-
ti néni hittanos csoportja – amelynek résztvevıi most 
5-6. osztályba járnak -, már elkezdi a tudatos készü-
lést. İk majd 2011 tavaszán konfirmálnak. Azok, 
akik 14. évüket betöltötték, s még nem konfirmáltak, 
egy év múlva állhatnak az oltár elé. Erre részükre 
összeállított rend szerint készülhetnek fel. Mindkét 
korosztály számára fontos volna, hogy a nyári hitta-
nos táborban (június 28. – július 4.) részt vegyenek. 
A harmadik csoportot felnıttek képezhetik. Az el-
múlt évek folyamán több olyan fiatal kötött házassá-
got templomunkban, akik nem konfirmáltak, esetleg 
nem keresztelkedtek meg. İket különösen is azért 
hívjuk közös tanulásra, hogy gyermekeik hitre neve-
lésére jó szívvel vállalkozhassanak. Ehhez a biztos 
ismeret feltétlen szükséges. Velük együtt minden 
érdeklıdıt várunk. A felnıttek számára kiscsopor-
tos, szükség esetén egyéni felkészülést biztosítunk. 
A konfirmáció nem szentség. Mégis nagyon fontos - 
többek számára meghatározó - fordulója életünknek. 
A Szentlélek vételének egyik nagy alkalma. A kö-

zösségvállalás ünnepe. A nyilvános hitvallást köve-
tıen pedig az úrvacsorával élık, a Krisztus közössé-
gét újra és újra megtapasztalók közösségébe kerü-
lünk. Kérem a gyülekezetet, hogy hordozzuk imád-
ságban azokat, akik ebben vagy a következı évben 
készülnek a konfirmációra, hogy az valóban ünnep 
lehessen számukra, a gyülekezet számára – s hogy 
keveset ne mondjak: a menny angyalai számára. 
     
    Bencze András 
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Rónay György: Pünkösd 
 
Mintha a szél: a zúgás 
Betölti már a házat. 
 

Halászok, vámosok, parasztok 
Nyelveken szólnak. 
 

Ülünk, várjuk a lángot. 
 

Nem tudjuk még, hogy láthatatlan. 

Jézus mondja: 
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, 
és ne tiltsátok el tılem ıket, 
mert ilyeneké az Isten országa.” 
   (Mk 10,14) 
 
 
Kedves szülık és gyerekek! 
 
Meghívunk benneteket sok szeretettel minden vasár-
nap Istentiszteletre! 
 
Gyerekek! 
Veletek a harmadik ének közben kimegyünk a temp-
lomból és a gyülekezeti házban ismerkedünk Jézus 
Krisztussal. 
A gyermekbibliakör alatt énekelünk, játszunk, 
kézmőveskedünk. 
Minden alkalomnak vannak témái: 

Jézus számára minden egyes ember fontos 
Isten szeret és megbocsát 
Jézus példázatban tanít 
A világban a jó és a rossz egyaránt megtalálható 

 
A gyerekekkel jó idıben a szabadban vagyunk. 
Várunk szeretettel: Kriszti néni, Lenke néni,        
       Erzsók néni és Gabi néni 



Tisztelt Közgyőlés, Kedves Testvérek! 
 
Alapítványunk 2008. évi tevékenységérıl szeretném 
tájékoztatni a Kedves Testvéreket. 
 

Tevékenységünkrıl elıször számokban: 
2008. január 1-jén  1 408 156,-Ft készpénzzel kezdtük 
meg tevékenységünket. Bevételeink az év folyamán 
3 017 652,-Ft-ot értek el, melyben a legnagyobb ösz-
szeget a Távirda utcai ingatlanok bérbeadásai  jelen-
tették. Emellett  érdemes megemlíteni  még, hogy  az 
adományok értéke 208 000,-Ft, az SZJA 1 %-ból 
766 918,-Ft bevételt realizáltunk. 
A gyülekezeti ház bérbeadásából 230 000,-Ft bevétel 
keletkezett, elıleg elszámolások /átfutó/ 516 220,-Ft. 
 

Kiadásaink: 
Munkabér és járulékai 606 086,-Ft, Távirda utcai in-
gatlan költségei 357 331,-Ft, ösztöndíjak: 880 000,-Ft. 
Segélyekre 422 000,-Ft-ot fordítottunk, irodaszer, 
nyomtatvány, nyomdai költség /I-III.n.év/ 129 114,-
Ft, bank, posta 61 252,-Ft, kaució visszafizetés 
20 000,-Ft, vendéglátás, missziói kör, nyugdíjas klub, 
gyerekek, öregek karácsonya 120 418,-Ft, táborok, 
konferenciák 66 000,-Ft, közhasznú támogatások 
34 998,-Ft. 
Céltámogatások: orgonára 265 000,-Ft, melyet továb-
bítottunk a gyülekezet részére. 
Elılegezett rezsi költség., /átfutó/ 670 197,-Ft. 
Kiadások így összesen:  3 632 396,-Ft-t  tettek ki, így 
egyenlegünk 2008. dec. 31-én  753 412,-Ft 
 

A számokról részletesebben: 
A Távirda utcai ingatlanok bérletével kapcsolatosan 
említeném, hogy a nagy lakás bérlıi 2008. március 
elsejével határozatlan idıre módosították a bérleti 
szerzıdésüket, és folyamatosan fizetik kötelezettségei-
ket. A nyár végén az épületben történt csıtörés miatt a 
bérlemény WC helyiségét kellett teljesen felújítanunk, 
melyhez saját forrásokat is igénybe kellett venni. A 
biztosítóhoz benyújtott számlánkat a mai napig nem 
teljesítették, ez ügyben folynak még a kapcsolatos 
levelezések. 
A kis lakásban található gázkonvektor cseréjére került 
sor a főtési szezon elején, mivel  nagyon régi és rossz 
állapotú volt. A lakás bérlıje 2008. december 8-án 
felmondta bérleti szerzıdését, a fél  havi kaució visz-
szafizetése közös megegyezés alapján megtörtént. Je-
lenleg a lakást folyamatosan hirdetjük, de az érdeklı-
dés sajnos minimális. A bevételeink másik jelentıs 
része az SZJA 1 %-ának az összege, mely jelentısen 
csökkent az elmúlt év összegéhez képest, így a 2009. 
évi tevékenységünk pénzügyi lehetıségei is korláto-

zódtak. 
Kiadásainkról kicsit részletesebben: 
2008. január - április közötti idıszakban ösztöndíjra 4 
fı részére fizettünk 8 000,-Ft/fı összeget. 2008. szep-
tember és december közötti idıszakra - anyagi lehetı-
ségeink beszőkülése miatt  20 000,-Ft/fı összeget 
fizettünk ki de egy összegben. Pethı Judit részére 12 
hónapra 50 000,-Ft/hó összeg kifizetését teljesítettük. 
Segélyekre fordított összegbıl iskolakezdésre 1 csa-
lád 30 000,-Ft, karácsonyra 1 nagycsaládos 50 000,-
Ft-ot, 2 család 20 000,-Ft-ot kapott. 2 diák étkezteté-
sét fizettük 10 000,-Ft/12 hó összegben. 
Trajtler Gábor orgonaszakértı részére 60 000,-Ft kifi-
zetésére került sor. A tv felvételért az alapítványnak 
átutalt összeget átadtuk a résztvevıknek. A krízisköz-
pontnak az év folyamán 15 000,-Ft-ot, fogyatékos 
fiatalok esélyegyenlıségi konferenciájára 20 000,-Ft-
ot biztosítottunk. 
A Távirda utcai nagylakás ingatlanközvetítıi díjának 
összege 50 000,-Ft volt, társasági adóra 60 000,-Ft, 
iparőzési adóra 16 600,-Ft, adóelılegre 9 750,-Ft ke-
rült átutalásra. 
A gázkonvektor és szerelése 78 900,-Ft, beázás miatti 
munkabér 63 662,-Ft, burkolás díja 36 000,-Ft, ezen 
összegekbıl a biztosító által elfogadott összeg 
54 000,-Ft, mely még a mai napig nem került ré-
szünkre kifizetésre. 
 

A kuratóriumi tagok közül 2008. december 31-tıl 
kérte felmentését Falussy Ferencné Violka néni 
egészségi állapotára tekintettel.  Ezúton is szeretném 
megköszönni  áldozatos munkáját, és kívánom, hogy 
Violka néni egészségi állapota javuljon, és bölcs ta-
nácsaira a jövıben is számíthassunk. 
 

Megköszönöm Pirka Lajos testvérünk áldozatkész 
segítségét is a ránk bízott ingatlanoknál elıforduló 
meghibásodások javításáért és a munkálatok meg-
szervezéséért. 
 

Szeretném  megköszönni az adományokat, a felaján-
lott 1 %-okat, és kérem a testvéreket, hogy a gazdasá-
gi nehézségek ellenére, vagy talán éppen azért, ado-
mányaikkal és az 1 % felajánlásával a jövıben is tá-
mogassák az Alapítvány mőködését. Jelentsen szá-
munkra e téren is biztatást az Útmutató 2009. évi igé-
je: „Ami lehetetlen az embernek, az Istennek lehetsé-
ges.” /Lk 18,27/ 
 
 

Köszönöm figyelmüket.  Erıs vár a mi Istenünk.  
 

    Végvári Tamás 

Beszámoló az Egymásért Élni Alapítvány 2008. évi tevékenységérıl 
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Olyan ünnepre készül gyülekezetünk, amilyent utol-
jára 1981-ben látott saját templomában. Akkor Ottlyk 
Ernı püspök avatta lelkészé Nagy Lászlót, Nagy Ti-
bor akkori lelkészünk és dr. Nagy Gyula teológiai 
professzor közös szolgálatával. A szép ünnepen - szá-
mos evangélikus lelkész mellett - Sulyok Ignác és 
Kósa Ferenc római katolikus pap valamint Bódás Já-
nos református lelkész is részt vett. 
Ebben az évben Pethı Juditot szenteli lelkésszé Ittzés 
János püspök. A két esemény között nemcsak a tarta-
lom és a hely jelent kapcsolatot, hanem az is, hogy 
Juditot Nagy László keresztelte Kemenespálfán 1984-
ben. 
Kétszeresen is tapasztalhatjuk tehát, hogy az egyház 
folytonos. Csodálhatjuk, hogyan adódik tovább a ke-
resztségben és a lelkésszé szentelésben Jézus elhívá-
sa. Mert a sok eddig jelzett név és rang egyetlen kö-
zös pontja és lényege Jézus elhívása. 
Vitát vált ki újra és újra evangélikus köreinkben, 
hogy miként nevezzük azt az eseményt, amikor vala-
ki lelkésszé válik. Vannak, akik avatásnak mondják. 
Mások szentelésnek. Megint mások latin szóval ordi-
nációnak nevezik. Mindegyiket lehet jól és tévesen 
érteni. Téves lenne, ha bármely szóból arra következ-
tetnénk, hogy a lelkész külön szintet, magasabb foko-
zatot jelöl az egyházi rendben. Mintha a lelkész köze-
lebb állna Istenhez, mint bármely más megkeresztelt 
ember. Nem így van. A keresztségnél nincs nagyobb, 

értékesebb elhívásunk. A lelkész nem pap. Nem köz-
vetíti az „egyszerő hívı népet” Isten elıtt. Hiszen 
éppen azt az ígéretet kaptuk, hogy a keresztség által 
„királyi papság, szent nemzet” vagyunk. (1. Pt 2:9.) 
Jézus érdeméért, a belé vetett bizalommal mindegyi-
künk közvetlenül járulhat Isten elé. Azonban valljuk 
Pál apostollal együtt, hogy Jézus Krisztus, miután az 
Atyához ment, „adott némelyeket apostolokul, máso-
kat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy 
pásztorokul és tanítókul” (Ef 4:11.), és „nekünk adta 
a békéltetés szolgálatát” (2. Kor 5:19). A lelkész tehát 
nem pap, aki ember és Isten között közbenjáró lenne, 
hanem Jézus elhívott szolgája, aki Isten igéjét hirdeti, 
aki a bőnbocsánat evangéliumával építi a gyülekeze-
tet, aki a szentségeket kiszolgáltatja, és aki a gyüleke-
zetet pásztorolja. Ha tehát az istentiszteleten betöltött 
szolgálatára gondolunk, az oltár felé fordulva a gyü-
lekezet egy tagjaként mondja az imádságot, amikor 
pedig a gyülekezet felé fordul, akkor Jézus követsé-
gében, Isten megbízásából és az evangélium hatalmá-
val szól. 
Erre a lelkészi szolgálatra kap elhívást Pethı Judit 
testvérünk is. Két éven keresztül segített már a lelké-
szi szolgálatban, különösképpen a leány- és szórvány-
gyülekezetekben. Július 18-tól kezdıdıen pedig az 
elhívatás erejével végzi a reá bízott feladatot.  
 
    Bencze András 

Kicsoda a lelkész? 

Meghívó 
„Mindenre van erım a Krisztusban, 
aki megerısít engem.” 
(Filippi levél 4,13) 

 
Isten iránti hálával tudatom, hogy 2009. július 18-án, 10 óra 30 perckor, a székesfehérvári evangélikus  
templomban Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke, lelkésszé avat. 

 
Szeretettel hívom Önt és családját az ünnepi istentiszteletre és az ezt követı szeretetvendégségre. 

 
         Pethı Judit 

Igen! 
 
     Csak egy szó, de ez nekem mindent jelent. Saj-
nos nem az esküvıi „Igen”-em ez még, de nem is 
kisebb döntés annál. Lelkész leszek. Igen? Igen! 
Úgy döntöttem, hogy kimondom. Mert vívódtam 
eleget. Nem azért, mert más hivatást választanék, 
hanem azért, mert ezt nem lehet véletlenül vállalni. 
Tudatos döntés. De mégis, hogy dönthetek én?  
Hiszen tudom, hogy nem vagyok megfelelı erre a 

szolgálatra. Kezdem sejteni, hogy mennyi mindent 
nem csinálok jól, milyen hibáim és bőneim vannak. 
Hogyan mondhatom mégis, hogy „Igen! Vállalom. 
Akarom. Ígérem. Fogadom.???” Hogyan lehet ezt 
megtenni? 
     Persze nem tudom a választ. Csak azt, hogy akar-
nom kell. Úgy szeretnék ott állni, július 18-án a 
templomban, hogy valóban, ott és akkor, komolyan 
gondolom az „Igen!”-t Istennek. Nem vagyok méltó 
hozzá, de az én válaszomat Istené már megelızte. 



Húsvét utáni 4. vasárnap, 2009. május 10-én 
(Cantate vasárnapján) Nemescsón énekeltünk az   
Úrnak. Gyülekezetünk énekkara Fejér-Komárom 
Egyházmegyét képviselte ezen az alpokalji kis telepü-
lésen megrendezett Nyugati (Dunántúli) Egyházkerü-
leti kórustalálkozón. 

Szépen gyarapodó énekkarunk nem kis aggoda-
lommal vállalta a megtisztelı, de - a zsőri tagjainak 
nevét hallván – kissé ijesztı feladatot. A május 10-i 
idıpont nagyon közelinek látszott a húsvéti készülı-
dés idıszakában, de karvezetınk, Csekéné Bányai 
Erzsike hite, kifogyhatatlan energiája a felkészülés 
heteiben végig segített bennünket. 

Mősorunkat az idei évfordulókra és az éneklés ün-
nepére építettük. A délelıtti istentiszteleten a közös 
énekek mellett Szokolay Sándor Énekeljetek az Úrnak 
új éneket címő zsoltárával szolgáltunk. A délutáni 
bemutatón a következı mőveket adtuk elı: 
 
Vége van már a szolgaságnak (Purcell H.)  
Gyızelmet vettél (G. F. Händel) – zenekari kísérettel 
Az Úrra hagyjad utad! (J. Haydn) 
Jól tudom mily gyarló szó (F. Mendelsohn-Bartoldy) 
Ó, Jézus, amikor sokan (Sulyok Imre) 
Örvendezzünk – Freut euch alle (J. S. Bach) – zene-
kari kísérettel 
 

Rajtunk kívül szerepelt még egy-egy kórus 
Harkáról, Kaposvárról, Tétrıl, Veszprémbıl és a há-
zigazdák Nemescsóról. Mindegyik kar más-más jel-
legő összeállítással (amerikai, népdal jellegő, egyhá-
zi ünnepeink köré épülı…), de hasonló lelkesedéssel 
készült. 

A szakértı zsőri (Szokolay Sándor zeneszerzı, 
Kamp Salamon, az Evangélikus Egyház országos 
egyházzenei igazgatója /Bach szakértı/, s a helyi ze-
neiskola igazgatója) legnagyobb örömünkre a mi kó-
rusunkat ítélte méltónak az elsı helynek megfelelı 
emlékplakettre, amely mellé a polgármester úr egy – 
Nemescsó jellegzetes épületeit megörökítı – fest-
ményt is ajándékozott. Ez a minısítés nagy örömet 
okozott mindannyiunknak, de az élményt igazán tel-
jessé a maroknyi nemescsói gyülekezet igyekezete, a 
kedves fogadtatás tette. Míg Ittzés püspök úr szavai-
val lelki éhünket-szomjunkat oltotta, addig a gyüle-
kezet testi kényelmünkrıl gondoskodott (vagy 2 kg-
ot híztunk - sajnos fejenként). 

Köszönjük a vendéglátást a házigazdáknak, a 
szolgálatot az énekkar minden állandó és idegenlégi-
ós tagjának, s Isten mellett leginkább Erzsikének, 
akirıl egy kedves gyıri úriember azt mondta: 
„...becsüljék meg, mert ilyen nagyszerő, képzett, em-
beri ember ritkán adatik…” 
   Czibikné Kónicz Márta 

Énekeltünk az Úrnak! 
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     Akármennyire furcsa, nincsen kétségem abban, 
hogy Isten már jóval korábban döntött, hogy erre tesz 
İ maga alkalmassá engem. Így kísér, hosszú évek 
óta, az az ige, amit meghívómra – és így a lelkészava-
tási istentiszteletre – alapigéül választottam: 
„Mindenre van erım a Krisztusban, aki megerısít 
engem.” (Fil 4,13) Magamtól nincsen erım. 
     Többen kérdezték már tılem, hogy miért kell majd 
végig (az úrvacsorai részig) háttal állnom a gyüleke-
zetnek? Miért nem láthatnak szembıl? Mivel ez az 
istentisztelet lelkészavatás lesz, engedjék meg, hogy 
önmagamból, és így a saját helyzetembıl kiindulva 
adjak erre választ: Édesanyám, Édesapám és Bátyám 

huszonöt éve áll hol mellettem, hol elıttem, hol mö-
göttem, hogy tartsanak. Akik pedig szintén huszonöt 
éve, vagy akár csak néhány napja teszik ezt, azoktól 
is nagyon sokat kaptam. Amikor ott állok majd, hát-
tal, ott lesznek mögöttem azok, akiknek az eddigieket 
köszönöm, és akikre Isten azt a feladatot bízza, hogy 
neveljenek és növeljenek engem a lelkészi szolgála-
tomban és a saját, személyes életemben is. Mert nem 
csak én pásztorolok majd. Ezt tudom. Engem is pász-
torol Jézus, és rajta keresztül mindenki más. 

     
     Pethı Judit 

Énekeltek az Úrnak! 
Tudod-e Barátom, hogy mi az a Nemescsó? 

     Csak így, „k” nélkül a végén. Megvallom, két hó-
nappal ezelıtt nem is hallottam még ezt a szót. Aztán 
megjött a feleségem a székesfehérvári evangélikus 
gyülekezet énekkarának egyik próbájáról, és ellelken-

dezte, hogy a május 10-i, Cantate vasárnapi Nyugati 
(Dunántúli) Egyházkerületi kórustalálkozóra – és ver-
senyre – a Fejér-Komárom Egyházmegyébıl ıket 
hívták meg Nemescsóra. 
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dallal is az energikus lelkész által irányított harkai 
kórus, hiába szóltak szépen a tétiek, hiába voltak ott-
hon a nagy létszámú nemescsóiak, a legjobbnak kijá-
ró emlékplakett – köszönhetıen a hangszeres ifjúsági 
kísérı mővészeinknek is – a miénk lett! Gratulálunk 
lányok, asszonyok, szép volt fiúk! 
     Barátom, tudod már, hogy mi az, hogy Nemescsó? 
Ne ítélj gyorsan, mert még nem tudod! 
 
Nemescsó, nem csak 
 

• egy bı 300 fıs, ıskor óta lakott, 725 éve írásban 
is említett, sok és gondos munkával 120 fıt meg-
ható figyelmességgel vendégül látó kis falu,  

• 220 éves, ám ma is célszerő és kényelmes padok-
kal, állandó országos kiállításra méltónak talált 
másolattal rendelkezı szószék-oltárral, a szintén 
országos kiállításra ítéltetett oltárterítıjének má-
solatával díszített mőemlék templommal, 

 

hanem egy olyan közösség is, ahol 
 

• a polgármester tisztes kora ellenére kétkezi mun-
kával, helyszíni jelenléttel, jó szóval és szerve-
zéssel is részt vállal a vendéglátás sikerében, 

• az evangélikus lelkész a 36 fıs énekkarnak nem 
csak tagja, hanem mókamestere is, 

• az evangélikus gyülekezet több telephelyes, há-
rom szakirányú mővészeti iskolát, falugondnoki 
munkát, házi segítségnyújtást, szociális étkezte-
tést végzı szeretetszolgálatot üzemeltet, és rövi-
desen gyermek- és leányanya otthon valamint 
családoknak átmeneti szállás lehetıségével is 
teljesíti a felebaráti szeretet – személyes tapasz-
talatom szerint –  örömmel vállalt krisztusi pa-
rancsát. 

 
 Hát, Barátom – a lelkészünk által állított terjedelmi 
korlátok között, nekem – ez Nemescsó, énekkarunk 
újabb sikerének fizikailag kicsi, ám lélekben óriás 
helyszíne! 

Czibik István 

Ettıl fogva Nemescsó lett dolgaink igazításának sa-
rokpontja. Céljaink elérésének elıfeltétele volt, hogy 
ne akadályozza a Nemescsóra való felkészülést, és a 
gondosan megtervezett, privát ünnepléseinkkel kom-
binált Nemescsóra utazást, valamint a nemescsói fel-
lépést. Családunk öttagúra bıvült. Állt a feleségem-
bıl, két lányomból belılem és Nemescsóból. Csak 
nem ebben a sorrendben! 
     Az óriási hitő, kifogyhatatlan energiájú Csekéné 
Bányai Erzsike karnagyunk által összeállított prog-
ram zeneszerzıi is intim viszonyban vannak a 
nemescsói kórustalálkozóval! Hiszen Purcell H., a 
Vége van már a szolgaságnak zeneszerzıje a 
nemescsói kórustalálkozó elıtt éppen 350 évvel, míg 
F. Mendelsohn, a Jól tudom mily gyarló szó alkotója 
pedig e találkozó elıtt 200  évvel született! Továbbá 
G. F. Händel, a Gyızelmet vettél szerzıje írásunk fó-
kuszában lévı esemény elıtt pont 250 évvel, míg      
J. Haydn, Az Úrra hagyjad utad írója történésünk 
elıtt 200 évvel halt meg! Nem érdemtelenül kerültek 
tehát nevezett mőveikkel mősorunkba a kortárs Su-
lyok Imre (Ó, Jézus, amikor sokan) és a kihagyhatat-
lan J. S. Bach (Örvendezzünk – Freut euch alle) mel-
lé! 
     A kórusok szereplése elıtt azt gondoltam, hogy 
elıadásunk összeállításával – önzetlen nagyvonalú-
sággal – elınyhöz juttatjuk versenytársainkat, és di-
csıség szempontjából az eddigi eredményei miatt 
versenyen kívül fellépı kaposváriakat is!  
Ugyanis kihagytuk a Szokolay Sándor Énekeljetek az 
úrnak új éneket címő zsoltárát, ami a délelıtti isten-
tisztelet és délutáni kórustalálkozó összes éneke kö-
zül is a legborzongatóbban szólt, és a zsőriben - 
Kamp Salamon, az Evangélikus Egyház országos 
egyházzenei igazgatója /Bach szakértı/, és  a helyi 
zeneiskola igazgatója között - ott ült Szokolay Sán-
dor! 
     Aztán beláttam, hogy programunk Szokolaytla-
nítása nem volt könnyelmőség, hanem Csekéné Bá-
nyai Erzsike sportszerőségre is kiterjedı figyelmének 
gyümölcse! Ugyanis hiába küldte Veszprém aranytor-
kú anyukáit gospellel, hiába hatott érzelmeinkre nép-

Tanévzáró istentisztelet – közös gyülekezeti ebéddel 2009. június 14-én 
 

Az ifjúság szolgálatával június 14-én évzáró istentiszteletet tartunk templomunkban, amire szeretettel hívunk 
a tanévet záró iskolásokon és pedagógusokon túl mindenkit. 
     Az istentisztelet után közös ebédre hívjuk a családokat a gyülekezeti házba, hogy asztalközösségben is 
együtt adjunk hálát Istennek az elmúlt tanév ajándékaiért. Ebéd után a gyülekezetünkben szolgáló csoportokat 
is megismerhetjük egy-egy rövid bemutatkozás révén. 
     Kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy amennyiben elfogadják a közös ebédre szóló meghívást, azt június 8-
ig a lelkészi hivatalban jelezzék, hogy létszám ismeretében tudjunk tervezni. Az ebédhez egy-egy tányér süte-
ményt örömmel elfogadunk, valamit köszönettel fogadunk majd hozzájárulást az ebéd költségeihez a kihelye-
zett perselybe. 



Az elızı számban, dr. Brolly Tamás megfogalmazá-
sában, megjelent egy írás: „A madarak a csillagokat 
nézik”, amelynek alcíme „Molnár Gyula emlékkör 
toborzó” volt. Mártika (Gyuszi bácsi felesége) fárad-
ságot nem ismerı lelkes szervezı munkájának hatá-
sára, 2009. március 19-én megalakult az irodalmi 
emlékkör. 
Azóta már három alkalommal jött össze, ha nem is 
nagy létszámban, az irodalmat, verseket elkötelezet-
ten szeretık társasága.  
Az emlékkör névadójára emlékezve, mindegyik alka-
lommal Molnár Gyula versek is elhangzottak . 
A most következı, Költı szeretnék lenni címő versé-
bıl vett rövid idézet, Gyuszi bácsi szerénységét, és a 
híres költı ısök (Szász Károly, Vargha Gyula) iránti 
tiszteletét példázza. 
 

„Költı vagyok? Nem, csak néha támadt 
Szívemben kósza, röpke rím 
A költı vérbıl, mit az unokáknak 
Örökül hagytak költı ıseim.” 

 

Az összejövetelre minden résztvevı hozhatja az álta-
la szépnek, felolvasásra érdemesnek tartott verseket, 
melyeket saját maga olvas ott fel. Így kerülnek elı 
több mint negyven évvel ezelıtt kézi másolással 
győjtött versek (mivel akkor még hivatalosan nem 
jelenhettek meg), vagy akár emlékezetbıl elıkerülı, 
fejbıl felidézett versek is.  
Mindkét alkalommal megtisztelte jelenlétével és ak-
tív részvételével az összejövetelt dr. Simonyi 
Gyuláné (Zsóka néni), aki Gyuszi bácsi költıtársának 

is tekinthetı. Jórészt saját verseit olvasta fel, illetve 
egy Sinka Isván balladát is elmondott, mellyel pár 
éve még szavalóversenyt is nyert. 
Az irodalmi emlékkör vezetıje, legfıbb szervezıje, 
legaktívabb tagja dr. Brolly Tamás. Magas színvona-
lú versmondó készsége, irodalmi ismeretei, az általa 
hozott nagyszámú vers összeválogatásának hozzáér-
tıre valló módja garantálja, hogy a résztvevık lélek-
ben feltöltıdve, megelégedett érzéssel mehetnek ha-
za. 
Az elsı két estén nagyrészt Babits Mihály és 
Kányádi Sándor verseinek körébıl kerültek ki a fel-
olvasottak. Elhatározásunk szerint, a továbbiakban 
mindig a résztvevık elıre megbeszélt kívánsága sze-
rint alakul a mősor. 
Az utolsó alkalommal Román Károly tanár úr mutat-
ta be József Attila költészetét.  
Az irodalmi kör nyitott, minden irodalmat, verset 
kedvelı testvérünket szeretettel várjuk, akár közre-
mőködıként, akár hallgatóként. 
Tavasz lévén, az irodalmi körben szintén elhangzott, 
Várnai Zseni Csodák csodája címő versének elsı 
versszakával fejezem be a beszámolómat:  
 

Tavasszal mindig arra gondolok, 
hogy a főszálak milyen boldogok: 
újjászületnek, és a bogarak, 
azok is mindig újra zsonganak, 
a madárdal is mindig ugyanaz, 
újjáteremti ıket a tavasz. 
 

   Prépost Károly   
           az irodalmi kör egyik résztvevıje 
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Érzések és élmények a dr. Molnár Gyula irodalmi emlékkör kapcsán 

     Maholnap itt a nyár. Diákok, fiatalok sokan ké-
szülıdnek táborokba. Az idısebbek  is rászorulnak a 
kikapcsolódásra, de itt az ideje és lehetısége a testi-
lelki felfrissülésnek, erıgyőjtésnek is. 
     Gyülekezetünkbıl is többen úgy tervezzük nyári 
programunkat, hogy ez a két szempont együtt érvé-
nyesüljön. Már jó pár éve örömmel veszünk részt 
Piliscsabán a FÉBÉ rendezte csendesnapokon.  Min-
dig összeverıdünk jónéhányan, és mindig akad, aki 
elıször csatlakozik és utólag kiderül, hogy a testvéri 
közösségben jól érezte magát. Gyönyörő környezet-
ben, érdekes, idıszerő és színvonalas elıadásokat 
hallgatunk, sokat énekelünk és együtt imádkozunk. 
Tartalmas beszélgetések során megosztjuk örömün-
ket, segítünk hordozni egymás terhét.  

     A gazdag program is enged idıt sétára, a környék 
megismerésére. Jó a kedves, idıs diakonissza- testvé-
rek hiteles életét, szolgálatát látni, keresztény életta-
pasztalatukból részesedni. Ma különösen szükségünk 
van erre! 
     Idén is hívnak-várnak bennünket. Minden konfe-
rencián találkozunk fiatalabb résztvevıkkel is, hiszen 
az elıadások témái és az áhítatok is minden korosz-
tályt megszólítanak. 
Szükségünk is van arra, hogy az egyházban, gyüleke-
zetünkben ne válasszon el bennünket az életkori kü-
lönbség. 
     Örülnénk, ha minél többen együtt mehetnénk 
Piliscsabára a FÉBÉ konferenciára! 
 

Fehér Károlyné 

Menjünk együtt Piliscsabára! 



Az ige hallatán, a szép természeti képek, a pihenés és 
kikapcsolódás mellett, eszembe jut az EKME is, az 
Evangélikus Külmisszió Egyesület. 
Az elmúlt nyáron meghívást kaptam többedmagam-
mal Piliscsabára, a külmissziói konferenciára. Érdek-
lıdve és kíváncsian mentem el.  
Tettre készen, sok élménnyel és lelkileg feltöltıdve 
jöttünk haza mindannyian, felnıttek és gyerekek egy-
aránt. Megismerhettük a missziói munka örömeit, 
nehézségeit, amit a bibliafordítók, vagy a Kenyában 
élı magyar család nap mint nap megtapasztal. Ízelítıt 
kaptunk arról, hogyan, milyen módon teljesítik a 
misszió parancsot „Menjetek el tehát, tegyetek tanít-
vánnyá minden népet”      (Máté 28, 18-19) 
 
Várnak a szigetek… 
Isten azt akarja, hogy igéje eljusson mindenkihez a 

földkerekségen, eljusson az elszigetelt emberi életek-
hez, a magára hagyott gyülekezetekhez, a városok, 
falvak lakóihoz. Mindannyiunk elhívása, hogy az 
örömhírt, Jézus szeretetét továbbadjuk, beszéljünk 
róla, itthon Magyarországon, Székesfehérváron, és 
imádkozzunk egymásért. Bárhol vagyunk a világban. 
Piliscsabán, ebben az évben is lehetıségünk van a 
külmissziói konferencia alkalmain, az igehirdetések, 
az imádságok, áhítatok, elıadások, kötetlen beszélge-
tések során hitünk mélyítésére, ismereteink bıvítésé-
re és arra, hogy felismerjük a konkrét segítség lehetı-
ségeit. „Tegyünk jót mindenkivel, leginkább azokkal, 
akik testvéreink az Úrban. Galata 6, 10 
Hívjuk és várjuk a külmissziói konferenciára gyüle-
kezetünk tagjait!  
                               Kissné Kárász Rózsa 

Várnak a szigetek  (Ézs. 60, 9) 
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Nagy megtiszteltetésnek, és bizalomnak érzem a 
gyülekezetem részérıl, hogy presbiternek választot-
tak. Tudom, sokat kell tanulnom, hogy ezt a felelıs-
ségteljes küldetést be tudjam tölteni. Ezt szolgálta a 
továbbképzés Révfülöpön, amelyen részt vettem. 
Az ország majd minden részérıl várt testvérek meg-
érkezése után áhítattal kezdıdött a konferencia: Rö-
vid bemutatkozás, kellemesen eltöltött vacsora után 
Gáncs Péter püspök úr tartotta meg elıadását, a pres-
biteri szolgálatról. 
Feltett kérdésére – Mit jelent ma presbiternek lenni?- 
Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes a presbiteri 
szolgálat bibliai, teológiai alapjairól adott útmutatást. 
Hangsúlyozta, szolgálatunk kezdetén fontos, hogy 
tudatunkban legyen, csak a Szentlélek segítségével, 
csak Jézus Krisztus tanítására figyelve, könyörgı 
imával lehet munkánkat becsületesen végezni. 
A presbiterek felelıssége az egyház, az egyházi mun-
ka. Nagy a veszély, ha az egyház sodródik. Húsz év-
vel a rendszerváltás után a stratégia, az ÉLİ KÖ-
VEK EGYHÁZA, megfogalmazza, hogy az 
„épületeket tatarozó” egyház helyett, a gyülekezet 
lelki építése a feladatunk. Humán egyház, léleképí-

tés, élı közösség, tevékeny lelkész, ez az egyház mo-
torja. 
Megújuló presbiteri szolgálat. 
Mit várhatok? Védelmet, védettséget: a gyülekezet 
közössége jelenti annak, aki ott szolgál. Olyan közös-
séget kell szervezni, ahol mindenki jól érzi magát. 
Lelkész és presbiter között kölcsönös a bizalom.  
Nem elit csapat, nem úri passzió, küldetésünk van. 
A presbiter, küzdı, áldást kérı- hordozó, elöljáró, aki 
Jézusra mutat. Jézushoz segíti a másikat. 
A konferencián elıadás keretében Dr. Mekis Viktória 
és Dr. Benkı Ingrid az egyház jogi témáiról tartott 
elıadást. Hangsúlyozta, fontos, hogy amikor emberi 
ügyeket intézünk, akkor is az Úristen szolgálatában 
állunk. Az elıadások végeztével közösen egy nyílt 
levelet fogalmaztunk meg presbiter társaink részére. 
Vasárnap közös úrvacsorai istentiszteleten vettünk 
részt. 
Hálát adok Istennek, hogy részt vehettem ezen a kon-
ferencián. Másokat is szívesen buzdítok, hogy hason-
ló rendezvényekre feltétlenül menjenek el. Közösség-
ben sokkal nagyobb lehetıség van a lelki épülésre. 
Erıs vár a mi Istenünk!   
    Stermeczky Jenıné  

Presbiteri tovább képzés Révfülöpön 2009. február 27- március 1. 

Gyülekezeti ifjúsági tábor Tordason 
 

Ez a táborunk még szervezés alatt van, de az már biztos, hogy készülünk ide. Eddig többnyire építıtábor volt 
ez számunkra (festés, vakolás, favágás, stb.), most azonban úgy tőnik, hogy többnyire beszélgetni, kirándulni 
és sportolni fogunk, de közben azért építünk is… 
Érdeklıdni és jelentkezni Pethı Juditnál tudsz. a 20/824-5506-os számon, illetve az alábbi címen:  
          judit.petho@lutheran.hu  



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 lelkész jelölt 
Mobil: (06) 20 824 5506 

E-mail: 
judith.petho@lutheran.hu 

 

Alapítványunk 
bankszámlaszáma: 
10200232-29375211   

EVANGÉLIKUS  

EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

Alkalmainkat itt csak megjegyzésszerően soroljuk fel. Részletes információkkal a 
lelkészek és közösségvezetık szolgálnak 

 
Székesfehérvár: 
 
Június 6. szombat 16 h – Konfirmációi vizsga, szeretetvendégség, jubiláló konfir-
máltak találkozója 
Június 7. vasárnap 10,30 h – Konfirmációi ünnepi istentisztelet 
Június 14. vasárnap 10,30 h – Tanévzáró istentisztelet 
Július 18. szombat 10,30h – Pethı Judit lelkészjelölt lelkésszé szentelése 
Augusztus 9 – 15. gyülekezeti ifjúsági tábor – Tordas. (Megbeszélés alatt.) 
Augusztus 28 – 29. kihelyezett presbiteri-munkatársi hétvége - Piliscsaba 
Agárdi nyári istentiszteletet, június, július, augusztus hónapban minden második 
és negyedik vasárnap este 6 órakor (18 h) lesz.  
 
Egyházmegyei alkalmaink: 
 
Június 1. Pünkösd hétfı – Egyházmegyei Csendesnap  - Tordason 
Június 28 - július 4. egyházmegyei hittanos tábor - Nagyvelegen. 
Július  26 - augusztus 1. egyházmegyei ifjúsági tábor - Nagyvelegen. 
 
Országos alkalom: 
 
Július 3-5. Határnyitás '89 szimpózium - Sopron 
 
Diakóniai és missziói alkalmak:  
 
Június 19-21. III. Férfikonferencia Piliscsabán a Béthelben 
Június 25-28. FÉBÉ konferencia Piliscsabán a Béthelben 
Augusztus  20-23. FÉBÉ konferencia Piliscsabán a Béthelben 
Július  5-8. Külmisszió konferencia és gyermektábor Piliscsabán  EKME 
Július 9-12. Belmissziói konferencia Piliscsabán EBBE 

ALKALMAK 

Egyházmegyei ifjúsági tábor Nagyvelegen 
 

Elmúltál már 14 éves? Hogyha még csak éppen pár hónappal, vagy akár már 
tizen-egynéhány éve, akkor Neked szól ez a tábor, amit a nagyvelegi kastély épületé-
ben szervezünk meg július 26. és augusztus 1. között. 

Amire számíthatsz: áhítatok, beszélgetések (korcsoportokban), elıadások, sport, 
játék és alkalom a személyes beszélgetésekre. 

Amit feltétlenül hozz magaddal: Biblia, füzet, sátor, hálózsák. (Hogyha azonban 
vala-milyen ok miatt nagyon nem szeretnél sátrazni, akkor alhatsz az épületben, há-
lózsákot vagy ágynemőt azonban akkor is hozz magaddal.) 

Mennyibe kerül? Elıreláthatóan 13.000 Ft-ba. Hogyha szeretnéd, fizethetsz elı-
re részletekben is. 

Kinél érdeklıdhetsz és jelentkezhetsz? Pethı Juditnál, az ifi vezetıjénél szemé-
lyesen, valamint a 20/824-5506-os számon, illetve a judit.petho@lutheran.hu címen. 

 

Várunk!  ☺☺☺☺  


