
Ezerféle örökség létezik. Anyagi, genetikai, 
szellemi, lelki. Van, amelyik örömet szerez, de 
olyan is bőven akad, amit szívesen engedett 
volna át másnak az örökös. Az egyik segítséget 
jelenthet valakinek, a másik pedig akár tönkre 
is tehette az örökös életét. Van materiálisan 
kézzelfogható, de olyan is, amit nem végrende-
let vagy bank, hanem a hálás emlékezet őriz.  
 

Lehet örökség az a mozdulat, amely a beková-
szolt kenyértésztára a kereszt jelét rajzolta, ami 
a kemencéből kivett kenyérre visszakerült a 
nagykés fokával. 
Gazdag örökségként tartom számon azt a moz-
dulatot is, amellyel a kútból felhúzott tele vö-
dörből egy keveset visszaloccsantottak. Nem 
ismerős a mozdulat eredete. Lehet, hogy ősi 
pogány rítust őriz. Számomra azonban mind-
máig érvényes igazságot örökít át: nem lehet 
sárig inni a vizet.  
 

Még a gimnáziumi tanár nyaklevese is örökség-
ként őrizhető, amellyel emlékeztette a kisdiá-
kot, hogy nem lehet közvetlenül a festékgomb-
ról színezni, előbb feloldjuk, összedolgozzuk a 
vízzel, hogy ne foltos, hanem egyenletes legyen 
a festés. A nyakleves sajgása már régen meg-
szűnt, de megöröködött bennem, hogy a leg-
szentebb igazság is „szívben való forgatás” 
meditáció nélkül olyan, mint a megrágatlanul 
lenyelt étel: megfekszi az ember gyomrát. 
 

Gazdag örökség lehet egy igaszeg, a paraszti 
ételhordó gyanánt használt kettőspohár, takács 
szőtte vászonba belehímzett monogram. Végig-
kísérnek, emlékeztetnek, honnan jöttem. Tu-
dom, hogy ezekkel a példákkal megengedhetet-
lenül részrehajló vagyok. De bárki találhat a 
maga egykori, vagy mai környezetében gondol-
kodást, magatartást formáló tárgyi, szellemi 
örökséget, ami nem értéktelenedik el, hanem 
beérik benne. Érlel. 
 

Mindezek fölé nem kellene feltétlenül zsoltár-
idézetet biggyeszteni, elég lenne csupán a nor-
malitásra utalni. De létezik normalitás Isten 
szava, Jézus Krisztus Urunkban megtestesült 
igéje és munkája nélkül? 
 

„Örökségem nagyon tetszik nekem!” (Ps.16,6)  
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Minden anyagi, szellemi, hagyománybeli örök-
ség velem együtt meghal. Legyen boldog az, 
aki az ilyesfajta örökségből idejében átruházhat 
valamit másokra. De azok is csupán ideig-óráig 
élhetnek vele. Jó megtanulni az örmény keresz-
tények által közmondássá formált bölcsességet: 
a halottas ingnek nincsen zsebe! 
 

A zsoltár másfajta örökségről beszél. Nem is 
annyira örökségről, hanem inkább örökhagyó-
ról. „Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs 
ami jó nekem!” A keresztény ember számára az 
öröksége soha nem tárgyiasul. Mindig személy-
hez, Istenhez, a Jézus Krisztusban közénk aláz-
kodó, irgalmában gazdag Istenhez kötődik. 
Boldogan beszélünk az országról, a mennyről, 
éneklünk az örök városról, reméljük az örök 
menyegzőben való vendégeskedést. De mindez 
keresztényszínű líra, kegyes poézis, ha feledjük, 
hogy Krisztus maga a mi örökségünk. Krisztus, 
aki már most magát adja nekünk. Rejtőzködve, 
az emberi szóba alázkodó evangéliumban, a 
„csöppnyi” kehelyben, „morzsa kenyérben”. A 
nagy napon pedig „lepel nélkül”. Meztelenül, 
vagyis mez, lepel nélkül. Akkor derül ki, mire 
hívott el, és mire vár bennünket. 
Tetszik így nekünk? 
 

A tékozló fiúnak biztosan nagyon tetszett, ami-
kor a tenyerén táncoltathatta a pénzes zacskóba 
kötött örökségét. Pedig akkor lett igazán boldog 
örökös, amikor nem ő szorongatta az örökséget, 
hanem az apja ölelése éreztette vele, hogy az 
Atyán kívül nincsen ami jó neki. 
 

A reformáció ünnepe felé tartunk. De a refor-
máció nem viharos-gyönyörű történelmet örökí-
tett ránk, hanem azt az örömhírt, hogy Isten 
Jézus Krisztusban ajándékozza magát nekünk. 
Ő maga az örökségünk. Itt rejtőzködve, ott lepel 
nélkül. Akkor derül ki igazán, hogy az öröksé-
günk nem a „csak” jelzővel illethető, hanem 
azzal, hogy „nagyon tetszik” Istennek, Jézus 
Krisztusban, így tetszik. Nagyon. 
 
     
   Fehér Károly 
      ny. esperes 

 
  Új világosság jelenék,  
  Ó, tévelygés csendesedék,  
  Isten igéje jelenék,  
  Újonnan nékünk adaték. 
 
       EÉ 258,1 
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Az énekes hangja 
(gondolatok Anthony de Mello olvasása közben) 

 
Ahogyan az énekes hangja, mikor betölti a termet,  
 nem szorítja ki a benn ülőket,  
 és a benn ülők sem gátolják, hogy betöltse a termet, 
ugyanúgy a nekünk adatott szeretet,  
 Isten szeretete sem szorítja ki szívünkből,  
 akit és amit szeretünk,  
 és nem kell kidobálnunk szívünkből ezt vagy azt,  
   hogy betöltse szívünket Isten szeretete. 
Sőt, amikor Isten szeretete betölti szívünket, 
 akkor betölti a számunkra oly fontos  
  személyekkel és dolgokkal való kapcsolatunkat is –  
 azaz megszenteli azokat.  
Ha a szeretet nem olyan, mint a kenyér,  
  amit hogyha megosztok, akkor másnak kevesebb marad, 
 hanem olyan, mint az eucharisztikus kenyér, az úrvacsora kenyere, 
  hogy benne az egész Krisztust kapom,  
  és a másik úrvacsorázó is az egész Krisztust kapja, 
    akkor teljes szívvel szerethetem Istent,  
        a családomat, 
   a barátaimat, 
        a hivatásomat, 
    és senki sem kap belőlem kevesebbet.  
 
Ha ezt igaznak tartjuk, akkor mégis kérdés, 
 ha edzésre időt szánok, 
 a pihenésre időt szánok, 
 a feladataimra időt szánok,  
   s ezért nem olvasok Bibliát, 
   nem járok templomba, 
   nem tartom kapcsolataimat a barátaimmal, 
   nem jut idő a családomra, 
akkor mégis miért érzem úgy,  
 és miért érzik mások is, hogy „elfogyott” a szeretetem, 
     és „nem jutott nekik” belőlem?  
 
Az énekes hangja betölti a termet. Egyetlen ember sem gátolja ebben.  
Csak az gátolja, ha más hang szólal meg a teremben. 
Isten szeretetét – hogy teljes szívvel szeressük őt –  
  sem gátolja sem más személy, sem más dolog. 
Csak az, ha más hang szólal meg Isten hangjával szemben.  
Ilyen hang lehet az önzés és a féltékenység hangja, 
     a karrierizmus és a hatalomvágy hangja, 
     a dogmatizmus és az előítéletek hangja, 
     a félelem hangja, 
     az ítélkezés és a jogra való hivatkozás hangja. 
Mert Isten szeretet – minden más hang meggátolja,  
   hogy Isten hangja betöltse a szívünket.  
 
Hogyan lehet elnémítani a többi hangot szívünkben? 
 Nyilvánvaló, hogy a világban nincs módunk elhallgattatni, 
    nincs hatalmunk csendet parancsolni.  
 Még saját szívünkben sem.  
Csak ahogyan a régi rádiókon sok recsegés és szándékos zavarás között   
 akarták meghallani a távolról jövő hangot, 
 úgy lehet teljes figyelemmel hallgatni az evangéliumot 
  ebben a sokszor szándékosan zavart világban, 
   és recsegésektől hangos szívünkben. 
 
Mert Isten nem hallgat, meg akar keresni, meg akar szólítani, 
 hogy szeretete átjárja szívünket és mindazt, ami abban van.  
 
               Bencze András 

 Az úrvacsora éve 
 
A 2020-as tematikus év célja, az egyházak 
lelki megújulása, illetve az ökumenikus kö-
zösségvállalás megerősítése. Fabiny Tamás, 
elnök-püspök szerint: az úrvacsora éve jó 
alkalom arra, hogy párbeszéd kezdődjön a 
különböző felekezetek között a szentségek 
kiszolgáltatásról és a közös tanúságtételről. 
Az egyház és a hívek közössége ott létezhet, 
ahol az evangéliumot tisztán hirdetik és a 
szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az 
úrvacsorai tanítás nem csak az evangélium-
ban gyökerezik, hanem a lutheri iratokban és 
az Ágostai hitvallásban is kiemelt hangsúlyt 
kapott. 
A tematikus év célja nem csak az evangéli-
kus egyház hitbeli megerősödése, hanem jó 
alkalom az ökumenikus közeledésre is.  
Évekkel ezelőtt az egyházak közös nyilatko-
zatot fogadtak el, amelyben kinyilvánították 
egyetértésüket a megigazulás tanáról. „Az 
úrvacsora szentségének kérdése azonban 
egyelőre még elválasztja a felekezeteket, ami 
különösen fájdalmas lehet például a vegyes 
házasságokban" – tette hozzá Fabiny Tamás. 
Ez a kezdeményezés a közéletre is kihathat, 
mivel hitbeli megerősödéssel a társadalmi 
felelősségvállalás is hitelesebbé válik. Az 
Istennel közösségben élő ember ugyanis 
nagyobb érzékenységgel fordul a rászorulók 
felé.  
Gryllus Dániel előadóművész Lackfi János 
versére készítette el az úrvacsora évének 
himnuszát.  
 

HIMNUSZ AZ ÉGI-
FÖLDI KENYÉRRŐL 

 
„ Egy darab ostya nem csak az ostya 
Nem fogy el úgy sem, százfele osztva. 
Egy kupa jó bor nem csak a jó bor, 
Hogyha kiittuk, megtelik újból. 
  
Csöppnyi kehelybe bújt a Teremtő, 
Minket a bűntől megmenekítő. 
Kétezer éve aznapi frissen, 
Morzsakenyérben ember az Isten. 
  
Bár tenyerével méri a tengert, 
Ujja hegyével gyúrta az embert, 
Itt van a borban, itt a kenyérben, 
Emberi ésszel meg sose értem. 
  
Mennyei felség, földi közelség, 
Isszuk a vérét, esszük a testét. 
Égből a földre, földről az égbe, 
Étel a teste, élet a vére. 
  
Étel a teste, vére a forrás, 
Földi keresztje mennyei forgács. 
Teste a testünk, vére a vérünk, 
Vére a váltság, általa élünk." 
   

            Lackfi János 
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„Kitártuk a templomajtót ….” 
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd,  amelyet senki sem zárhat be…” (Jel 3,8). 
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 az iskolalelkészek figyelmét felhívjuk arra, hogy az 
intézményi áhítatokra is érvényesek ezek az elővigyázatos-
sági rendelkezések. Az istentiszteleteken a személyes je-
lenlét mellett javasoljuk az iskolarádió használatát. 
 Minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő 
vesz részt, akik gondoskodnak a védekezési szabályzat 
betartásáról. 
Minden egyéb kérdésben kötelező a kormány, illetve az 
önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések be-
tartása. A gyülekezet elnöksége által már korábban elfoga-
dott védekezési szabályzatot a bejáratoknál feltűnő helyen 
ki kell függeszteni, illetve közölni kell a gyülekezet hon-
lapján, Facebook-oldalán és egyéb felületein. 
Istennek adunk hálát, hogy a próbatételek között is meg-
tartja egyházát, és gondoskodik az ige hirdetéséről. Kérjük 
a testvéreket, továbbra is bizalommal kövessék a püspöki 
tanács ajánlásait. 
„Megőriz az Úr jártodban-keltedben, most és minden-
kor.” (Zsolt 121,8)  
 
Budapest–Győr, 2020. augusztus 28. 
 
Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, 
Szemerei János püspök 
 
Kedves Testvéreink! 
 
A Covid-19 terjedésének gyorsulásáról mindannyian hall-
juk az aggasztó híreket. A ránk bízottakért a magunk he-
lyén mindannyian felelősek vagyunk, ezért ismételten sze-
retettel kérjük gyülekezeteink és intézményeink vezetőit és 
tagjait a fokozott óvatosságra, a korábban kiadott püspöki 
ajánlások és a helyi védekezési szabályok felelős betartásá-
ra.  
A tavaszihoz hasonló országos és általános templombezá-
rásokat szeretnénk elkerülni, viszont a fertőzési gócpontok 
területein helyileg a templomok bezárása is szükségessé 
válhat. Senkit nem szeretnénk magára hagyni a súlyos dön-
tésekben, ezért kérjük közösségeink vezetőit, bizalommal 
forduljanak hozzánk. 
A nehéz időkben különösen is fontos, hogy szóljon Isten 
igéjének erőt, bátorítást, vigasztalást és reményt adó üzene-
te. A rendkívüli helyzetre való tekintettel kérjük lelkészein-
ket, hogy a betegek és a kényszerhelyzet miatt alkalmaink-
ról távolmaradók számára is tegyék elérhetővé igeszolgála-
taikat képben, hangban vagy nyomtatott formában. Segít-
sük a gyülekezetünkhöz tartozó családokat, hogy – a luthe-
ri hagyományhoz méltón – otthoni elcsendesedéseket, csa-
ládi áhítatokat is tartsanak. 
Péter apostol tanácsával ajánljuk egyházunk tagjait, szere-
tett hittestvéreinket Isten oltalmazó szeretetébe: „Minden 
gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rá-
tok.” (1Pét 5,7) 
Erős vár a mi Istenünk!  
 
Budapest/Győr 2020. szeptember 12.  
 
dr. Fabiny Tamás, Kondor Péter és Szemerei János  
püspökök 

Fokozott óvatosságra intettek az  
evangélikus püspökök 

 
Kedves Testvérek! 
 
Magyarországon az elmúlt hetekben ismét megnőtt a jár-
ványveszély, sajnos ugrásszerűen nőtt a koronavírusos 
megbetegedések száma. Szeretteink, embertársaink és ön-
magunk védelmében elkerülhetetlen a távolságtartás, a 
korlátozások komolyan vétele. A napokban megkezdődik 
az új tanév, amikor az iskolai és a gyülekezeti programok 
is sűrűsödnek. Nyomatékosan kérünk ezért mindenkit, 
hogy az egymás iránti felelősségvállalás és testvéri szeretet 
jegyében vegyék komolyan, a járványveszélyt, és a véde-
kezési rendelkezéseket tartsák be. 
Hálát adunk Istennek, hogy a nyári programokat közössé-
geinkben meg tudtuk élni. Köszönjük a lelkésztestvérek, 
presbiterek és minden segítő hűséges szolgálatát és figyel-
mét, amellyel elkerülhetővé vált a gócpontok kialakulása, 
és a járvány további terjedése. Köszönjük a diakóniában 
dolgozók felelősségteljes munkáját a nehéz időkben, és a 
továbbiakban is áldást kívánunk tevékenységükre! 
Most ismét fegyelmezett és szabálykövető magatartást 
várunk el egyházunk minden tagjától. A személyes isten-
tiszteleti alkalmakat továbbra is lehetségesnek tartjuk ab-
ban az esetben, ha azokon minden előírást betartanak. A 
rendelkezések figyelmen kívül hagyása nem csupán az 
egyház jó rendjével megy szembe, de komoly veszélybe 
sodor mindannyiunkat is. 
Kérjük a testvéreket az alábbiak betartására: 

 aki betegnek érzi magát, semmiképpen se menjen kö-
zösségi alkalomra; 
 jó, ha gondoskodunk az istentiszteletek rögzítéséről, 
hogy ezáltal az otthon maradók is be tudjanak kapcsolódni 
a közösségbe; 
 ha van rá mód, több ajtót használjanak, amelyek az 
alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak; 
 a bejárat(ok)nál feltűnő helyen kitéve gondoskodjunk 
kézfertőtlenítésről: csak az lépjen a közösségi térbe, aki a 
fertőtlenítést elvégezte; 
 az egy háztatásban élőket leszámítva a személyek kö-
zött biztosítsunk minden irányban legalább 1,5 m távolsá-
got. Jó, ha csak minden második padsorban foglalnak he-
lyet; 
 a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki a 
szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszkot visel – erről 
szükség esetén a gyülekezet gondoskodik; 
 az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés ének-
léssel folynak; 
 mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobileszközét 
használja, illetve ajánljuk az énekek előzetes kiosztását 
vagy kivetítését; 
 úrvacsoraosztásra a következő hetekben lehetőleg nem 
kerül sor, ha mégis, akkor se igyunk közös kehelyből; 
 az offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett 
persellyben történik; 
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Enyhülés? 
 
 
Ha jövendőbe nézünk, 
hol aggódunk, hol remélünk, 
Bárhogy küzd is kezünk, agyunk, 
magunk ura nem mi vagyunk. 
Tiéd Urunk sorsunk, hazánk… 
– Isten békéje, szállj le ránk. 
 
Kik a békéről beszélnek, 
egymástól még ők is félnek. 
Olajág van jobbkezükben, 
– van-e bizalom szívükben? 
Nagy enyhülést vár a világ! 
– Isten békéje, szállj le ránk. 
 
Hozz nyugalmas munkát, álmot. 
Nagy országok s kis családok 
éljenek bátor reményben… 
Se a földön, se az égen 
ne villanjon pokoli láng! 
– Isten békéje, szállj le ránk. 
 
Hullámozzon mindenfele 
vetések arany tengere, 
hol dalos madarak szállnak. 
Réten, kertben, erdőn, s házak 
ablakában nyíljon virág. 
– Isten békéje, szállj le ránk. 
 
Őrizd meg a házainkat, 
a fát, mely gyümölcsöt ringat. 
Mind, amink van, maradjon ép. 
Se ember, se osztály, se nép 
máséra ne legyen falánk. 
– Isten békéje, szállj le ránk. 
 
Házak gombaként nőjenek, 
anyák reménnyel szüljenek. 
Szarvas fial, madár ha költ, 
tartsa el mind bőven a föld. 
Ne legyen határ vaspalánk. 
– Isten békéje, szállj le ránk. 
 
Őrizd, vezesd a népeket, 
ismerjék meg kegyelmedet, 
s dús földön, tiszta ég alatt 
követve Te szent Fiadat 
szálljon Hozzád hálaimánk. 
– Isten békéje, szállj le ránk. 
 
   

   Bódás János  
 
 
 

 

Védekezési Szabályzat a 2020. évi  
koronavírus járvány idején 

 
 
Összeállította a Püspöki pásztorlevél ajánlását figye-
lembe véve a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség 
elnöksége. 
 
A Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség templo-
maiban az istentiszteleteinket online módon tartjuk, míg 
erre vonatkozóan más rendelkezés nem születik. A tem-
plomainkat azonban megnyitjuk azok előtt, akik felmérve 
a helyzetet, mégis szeretnének istentiszteleteinken részt 
venni. Az istentiszteletek megtartásának következő felté-
teleit biztosítjuk, és a szabályok felelős betartását kérjük 
testvéreinktől: 
 
 az alkalmak előtt és után a templomot alaposan kiszel-

lőztetjük és a szükséges fertőtlenítést elvégezzük; 
 a székesfehérvári templomban mindkét ajtót használ-

juk, amelyek az alkalmak során – lehetőség szerint – 
nyitva maradnak; 

 a bejárat(ok)nál feltűnő helyen kitéve gondoskodunk 
kézfertőtlenítési lehetőségről; 

 kérjük az érkezőket, hogy – az egy háztatásban élőket 
leszámítva – a személyek között minden irányba le-
galább 1,5 m távolságot megtartani szíveskedjenek; 
tehát minden második padsort célszerű használni; 

 a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki 
száját és orrát maszkkal takarja el. Akik e nélkül 
érkeznek, azoknak a gyülekezet tehetsége szerint masz-
kot biztosít, javasoljuk védőkesztyű viselését is; 

 az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés ének-
léssel folynak; jelenleg módosított úrvacsorai közös-
séggel; 

 lehetőség szerint mindenki a saját énekeskönyvét vagy 
mobil eszközét használja, a templomi énekeskönyveket 
vasárnapról vasárnapra elkülönítve tároljuk, így 
mentessé válnak – jelen ismereteink szerint – a 
vírustól; 

 minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő 
vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról 
gondoskodnak. 

 
A Szabályzat elfogadása napján lép hatályba, és a veszé-
lyhelyzet elmúlásával veszti hatályát. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 Kiss László s.k.   Bencze András 
                   felügyelő         lelkész 
 
 
Székesfehérvár, 2020. május 20. 



Molnár Kata hatodéves teológus hallgató bemutatkozó írása 
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Tisztelt Gyülekezet! Kedves Testvérek! 
 
Molnár Kata, hatodéves hallgató vagyok, aki az elkövet-
kező egy évben Bencze András mellett végzem gyakorlati 
évem, és – szavaival élve – szinte árnyékként követem 
minden lépését. 
 

Eredetileg Tabról származom, mely egy Siófok melletti 
kisváros. Itt töltöttem gyermekkoromat egészen a gimnázi-
umig. Bár a középiskolát Tabon kezdtem, hamar rájöttem, 
hogy nem ott van a helyem, és három hónap után átjelent-
keztem a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázi-
umba. Ebben az intézményben a tanulás mellett az atléti-
kába és szertornába fektettem a legtöbb energiát, mivel 
ekkor még testnevelő tanárnak készültem. Akkori terveim 
szerint a testnevelés mellé a hittant választottam volna 
második szaknak, hiszen életem fontos része volt hitem 
megélése, és a tabi gyülekezetben való aktív munka.  
 

Azonban végzősként az utolsó pillanatig húztam a felvételi 
jelentkezés leadását, mert nem voltam benne biztos, hogy 
a tanári pálya az én utam. Végül csak az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem lelkész szakát jelöltem meg. Lesz, 
ami lesz. Így kerültem 2014-ben a teológiára. 
 

Az egyetemi évek során egyre inkább éreztem, hogy jó 
helyen vagyok. Eleinte, valószínűleg koromból adódóan, 
iskolalelkészként szerettem volna elhelyezkedni, azonban 
mára már inkább a gyülekezeti lelkészség áll hozzám kö-

zelebb. A teológián nagyon aktív életet éltem, hiszen 5 
évig évfolyamfelelős és 3 évig a hallgatói önkormányzat 
tagja voltam. Emellett igyekeztem minden fronton bekap-
csolódni egyházunk életébe, így az egyik budapesti gyüle-
kezetben ifjúsági órákat vezettem, ezenfelül majdnem 
minden országos programon ott voltam segítőként. 
 

Végül a családomról szólnék pár szót. Édesanyám és a 
keresztanyám nyugdíjasként otthon, Tabon töltik napjai-
kat. Nagyrészt ők ketten neveltek fel engem és a bátyámat, 
aki 11 évvel idősebb nálam. Ő jelenleg az év egyik felét 
Magyarországon, a másik felét Ausztriában tölti barátnőjé-
vel, mivel kint dolgoznak. Vőlegényemmel lassan három 
éve alkotunk egy párt, és jövő októberre tervezzük eskü-
vőnket. Ő 2018 augusztusa óta hadnagyként szolgál a 
veszprémi radarezrednél. 
 

Ezúton is szeretném megköszönni a gyülekezetnek, hogy 
befogadnak, a sok kedves szót, mosolyt és a sok segítsé-
get, amit kaptam. Ha bármilyen kérdésük, kérésük lenne, 
vagy segíthetek esetleg valamiben, forduljanak hozzám 
bizalommal! 
Üdvözlettel, 
    Molnár Kata 
                     hatodéves teológus 
 
 
  

Veled és Neked énekeltünk! 
Emlékezés Bányai Zsuzsira 

 
„Ne csüggedj lelkem, hű az Isten, 
Bízzál őbenne, ő hordja terhed! 
Megváltód, őriző Pásztorod ő!” 
 

2020. szeptember 9-én templomunk karzatáról szólt ez a kánon, amit Bányai Zsuzsi búcsúztatásán énekelt a kibővített 
énekkarunk. Különleges harmóniának lehettünk részesei: Neked és Veled énekeltünk Zsuzsi!  
Kegyelmi pillanatok és érzések kavarogtak bennem! 
 

Zsuzsi hosszú évekig volt kántora gyülekezetünknek, és ezen a karzaton most testvére, Irénke szólaltatja meg kedves 
hangszerüket. Így kapcsolódik be harmadik testvérként Erzsike, aki a jelenlegi kántorunk, és most összefogja kórusun-
kat, amit még testvére, Zsuzsi alapított. 
Fájó, hogy már csak lélekben énekelhetünk Veled! De Rád gondolva, egyszer sem idéződik fel bennem, hogy valaha is 
szomorúnak láttalak volna! Örök vidámságod, nevetésed és jókedved mindig átragadt ránk. 
 

„Az ember értéke nem abban áll, szép-e, gazdag-e,  
Hanem mennyi szeretetet és vidámságot tud adni embertársainak!”  (Arisztotelesz) 
 

Én is így érzem! Köszönjük Zsuzsi, hogy megajándékoztál bennünket, mindannyiunkat, akik ismerhettünk Téged!  
Szeretettel gondolunk Rád! 
Ahogy énekeltük: 
„Ó, Uram, hadd megyek, Én is feléd!” 
 

Odaértél már az örök harmóniába!  
 
Nyugodj békében! 
 

         Pethő Árpádné Mariann 



                                    Gyülekezeti házunk 25 éves lett! 
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Az evangélikus ősök tulajdonában és használatában a 
Megyeház utca 17. szám alatt álló jelentős ingatlant és 
templomot a kommunista rendszer a háború után kisajá-
tította, illetve ellehetetlenítette annak részleges haszná-
latát is.  
A Távirda utcában egy lelkészlakás és egy 28 négyzet-
méter alapterületű iroda maradhatott a közösségünk élet-
tere. Fiatal lelkészünk Bencze András aktív szolgálata 
által az egyre mozgalmasabb hitélet feszítette a beszorí-
tott kereteket.  
1989. évtől a presbitérium kereste annak lehetőségét, 
hogy a gyülekezetnek legyen használható, alkalmas ott-
hona. Erre reális lehetőséget adott az egyházi ingatlanok 
kártalanítási törvénye, amelyet 1991. évben hagyott jóvá 
az Országgyűlés. Sok-sok egyeztetés, tanácskozás és 
tervezési munka folyt Bencze András lelkészünk és dr. 
Molnár Gyula felügyelő vezetésével a legjobb megoldás 
keresésére. Nagy kérdés volt, hogy a jelentős értékű, de 
funkciójában múzeummá alakított Megyeház utcai in-
gatlant igényelje-e vissza az egyházközség, vagy pénz-
beli kárpótlással új épületet emelve, az igényeket kiszol-
gáló parókia és közösségi tér létesüljön.  
1992. szeptember 17-én a rendkívüli presbiteri gyűlésen, 
D. Szebik Imre püspök úr jelenlétében és szakértők köz-
reműködésével bölcs döntést született a pénzbeli kárpót-
lás mellett. 1993. év március 25-én az országos bizott-
ság a szakértői értékbecslés alapján 56 millió forint ösz-
szegben határozta meg az egyházközségünknek járó 
kárpótlás összegét, melyet két év alatt – a 93. évben 30, 
valamint a 94. évben 26 millió forint – részleteiben kap-
tunk meg.  
Azonnal elkezdődött az új épület tervezése, mellyel 
Csutiné Schleer Erzsébet építészt bízta meg a gyüleke-
zet, továbbá a beruházás előkészítésének irányításával 
kapcsolatban én kaptam bizalmat a közösségtől. Nem 
részletezem, hogy mennyi buktatót és nehézséget kellet 
legyőzni, hogy legyen építési engedély. A változó sza-
bályok, a műemléki előírások és a rendezési tervek ano-
máliái, a telekalakítás intézése miatt csak 94. év nyarán 
kaptuk meg az O.M.V. engedélyét a templomunk mel-
letti gyülekezeti központunk építésére.  
A Csutiné Schleer Erzsébet által készített, nagyszerű 
tervek alapján a kivitelező vállalkozókat versenyeztet-
tünk meg, melyet a PENTA Kft. nyert el azzal a kikötés-
sel, hogy a tetőszerkezetet a Fedél Kft készíti. A temp-
lom kertjében 1994. szeptember 4-én dr. Molnár Gyula 
felügyelő úr az első ásónyomot megejtette, majd október 
25-én az ünnepélyes alapkőletétel történt meg az épület 
helyén kialakított alapgödörben. Vihart István mélyépítő 
csapata kútalapokat épített, mert a teherbíró talaj a fel-
szín alatt 6-7 méter mélyen volt. A gépek és a szakem-
berek látványos munkáját sokan megtekintették.  
A kedvező téli időjárás miatt az építési munkák gyorsan 
és szakszerűen haladtak Szatmári Ferenc ügyvezető és 

Tóth Imre építésvezető irányításával. Isten templomának 
szomszédságában az itt dolgozóktól nem lehetett hallani 
csúnya szavakat, káromkodást, melyek sajnos máshol 
előfordultak. Megszentelt volt a hely, a munka, lelkiis-
meretes a kivitelezés. Öröm volt az ellenőrzéseken, az 
egyeztetéseken részt venni.  
A helyiségek funkcióját megismerve Ruttkay-Miklián 
Ágota belsőépítész készítette el a belsőépítészeti terve-
ket, és a munkák irányításában is segített. Így alakult ki 
a külső és a belső építészet összhangja a gyülekezeti 
házunkban. Ezekben az években 30% körül volt az inf-
láció, és a banki kamatok is hasonlóan alakultak. A be-
érkezett pénzeinket dr. Molnár Gyuláné pénztárosunk 
ügyesen kötötte le, melynek következtében tőkénk meg-
szaporodott. Lehetővé vált a templom részleges felújítá-
sa. A bíróság épületénél megmaradt műemlék palával 
cseréltük a templom fedését. A megsüllyedt padló he-
lyett új padozat és burkolat készült. A teljes belső villa-
mos és világítási hálózat, valamint padfűtési rendszer 
épült ki. Megvalósult a hangosítás a templomon belül. 
Elkészült a templom belső festésének felújítása. A külső 
tégla burkolaton kijavíttattuk a háborús lövedékek okoz-
ta sérüléseket, és a megsüllyedt sekrestye sarkát is felfa-
laztattuk. Ezen munkákban a gyülekezetből sokan kivet-
ték a részüket önként vállalt feladatokban. Igen mozgal-
mas és tevékeny volt az 1995. esztendő.  
Október 8-án megtörténhetett a gyülekezeti ház ünnepé-
lyes felszentelése, melyet D. Szebik Imre az Északi Egy-
házkerület Püspöke végzett Labossa Lajos egyházme-
gyénk esperese közreműködésével, sok meghívott egy-
házi és közéleti civil vendég, valamint a gyülekezet kö-
zel 300 főt számláló tagjai előtt. Igen kedves és meghitt 
ünnepünk volt. A köszöntésekben elhangzott, hogy 
„Isten ajándéka ez a ház, a gyülekezet becsülje és hasz-
nálja. Isten szeretete sugározzon rajta keresztül.”  
 
Az elmúlt 25 év gyorsan lepergett életünkben. Sok-sok 
élmény, sokszínű gazdag programok, hitben erősödött 
gyülekezeti élet villan fel emlékezetünkben, melyet e 
kedves házban megéltünk. Köszönjük Bencze András 
lelkészünknek az alázatos szolgálatot, mellyel összefog-
ta, terelte, és irányította a gyülekezetünk életét. 
Valóban Isten gazdagon megajándékozta egyházközsé-
günket! Használjuk, óvjuk továbbra is, és sugározzuk a 
világnak Istenünk elfogadó szeretetét. 
 
Erős vár a mi Istenünk! 
 
    Kiss László  
       felügyelő 
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Nagy örömmel számolunk be a kedves Híveknek, hogy 
Fehérvárcsurgón a márciusi veszélyhelyzetet kihasználva 
nekiálltunk a vendégház felújításának, amelyet augusztus-
ban vehettek át az első vendégek. Megtörtént a fürdőszoba 
teljes felújítása, az ajtó cseréje, a konyhai padló cseréje, 
csempézése, új konyhabútor készíttetése és a kisebb szoba 
frissítő meszelése, javítása. 
 
Ilyen volt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ilyen volt: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Szeretnénk köszönetet mondani a székesfehérvári ifjaknak, 
akik feltették az i-re a pontot, és egy kerítésfestéssel, taka-
rítással, udvarrendezéssel végleges formát adtak a szállás-
helynek. 
 
    Szabó Orsolya 
 
 
Ilyen lett: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ilyen lett: 

 

Csurgói szeglet 



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. 

 
 
 
 
 
 
 

8000 Székesfehérvár 
Szekfű Gy. u. 1. 

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

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

Honlap: 
http://szekesfehervar.lutheran.hu 

 
Bencze András lelkész 

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

bencze.andras@lutheran.hu 
 
 

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

Egyhazkozseg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EVANGÉLIKUS  
EGYHÁZKÖZSÉG 

SZÉKESFEHÉRVÁR 

Az alkalmakról bővebb információ a lelkészi hivatalban kapható. 
 
SZÉKESFEHÉRVÁR 
 
Állandó programok 
 
Hétfő 18.00 - 20.00 Elmaradt hittanórák 
Kedd 15.00 - 16.00 Felnőtt Bibliakör 
Szerda 16.30 - 17.30 Gyülekezeti hittan óvodás kortól konfirmációig, párhuzamosan felnőtt 
beszélgetőkör szülőknek 
Péntek 17.00 - 18.30 Ifi órák két csoportban (Kisifi: 7. osztály, Nagyifi: konfirmáltak) párhu-
zamosan 
Vasárnap 10.30 Istentisztelet a templomban 
 
Az előttünk álló időszak programjai 
 
2020. szeptember 26. 18.00 Orgonahangverseny a templomban Teleki Miklós orgonaművész és tanítvá-
nyai szolgálatával. A belépés ingyenes. 
2020. október 3. 9.30 Gyülekezeti nap. Kirándulás az Ingókövekhez. Gyülekező: Pákozdi Református 
Templom, Templom köz. Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 30. 
2020. október 4. 10.30 Ünnepi Istentisztelet a Gyülekezeti ház felszentelésének 25. évfordulóján 
2020. október 4. 18.00 Orgonahangverseny Tóka Szabolcs és az evangélikus énekkar szolgálatával. A 
belépés ingyenes. 
2020. november 28. 16.00 Gyülekezeti adventi kézműves foglalkozás 
2020. október 31. szombat 10.30 istentisztelet 
2020. november 1. vasárnap 16.00 temetői istentisztelet 
2020. december 6. 10.30 órakor kezdődő istentisztelet keretében az Adventi kézműves vásár megnyitója.  
A vásárra a felajánlásokat a lelkészi hivatalba várjuk. 
 
VIDÉK 
 
Fehérvárcsurgó 
Vasárnaponként 9 órakor tartunk istentiszteletet. Minden hónap 1. vasárnapján Úrvacsorai közösséggel. 
Minden hónap 3. vasárnapján RÖNÓ (Reménység, Öröm, Nevetés Órái) – Családi istentisztelet, játék-
kal, közös uzsonnával 17 órától 
Advent első vagy második szombatján (későbbi értesítés alapján) Adventi kézműves foglalkozás 
 
Gárdony 
Minden hónap 1. és 3. vasárnapján, 9 órakor tartunk istentiszteletet a Bóné Kálmán utcai református 
templomban 
 
Sárosd 
Minden hónap 2. vasárnapján, 16 órakor tartunk istentiszteletet 

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

Alapítványunk bankszámlaszáma: 10200232-29375211  

ALKALMAK A GYÜLEKEZETBEN 

 

Adatvédelmi tájékoztatás a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség  
Gyülekezeti Hírmondójával kapcsolatban 

 

 A Gyülekezeti Hírmondó rendszeres olvasójaként szeretettel köszöntjük. Ön a gyülekezeti tagok nyilván-
tartásáról készült listában megadta a lakcímét. Évente négy alkalommal erre a címre eljuttatjuk Önnek gyüle-
kezeti újságunkat. 
 Az európai és magyar adatvédelmi jogszabályoknak (GDPR) való megfelelést, az átláthatóság, a magán- 
és hitélet védelmét, az Ön személyes adatainak biztonságára vonatkozó felelősségünket kötelező érvényűnek 
tartjuk. 
 Tájékoztatjuk, hogy az Ön címét a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség irodai számítógépén tárol-
juk, és azt harmadik fél számára nem adjuk ki. Az adatkezelés célja, hogy a Gyülekezeti Hírmondót rendszere-
sen olvasó egyháztagok, az abban található hitéleti írásokat, és információkat megkapják.                                    
A Gyülekezeti Hírmondóra vonatkozó adatkezelés egészen addig tart, amíg a listáról történő törlését nem kéri 
tőlünk.  
E-mail címünk: szfvar@lutheran.hu       
       Erős vár a mi Istenünk! 


