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Az én igém
Gyülekezeti Hírmondónknak ebben a számában lelki útravalót konfirmandusaink
adnak. Az volt a feladatuk, hogy mindegyikük válassza ki azt az igét, amely neki valami miatt különleges, s arról írjon egy-egy
gondolatot: hol találkozott vele, és neki az
mit jelentett, mit mondott Istenről vagy
Jézusról. Fogadják kedves Olvasóink szeretettel ezeket a rövid bizonyságtételeket,
hiszen a Szentlélek erejével egymás hite
által épülünk.
Jézus mondja: Arról fogja megtudni
mindenki, hogy az én tanítványaim
vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13:35
A tartalomból:
Temetőgondnoki
beszámoló
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„Lábaim előtt mécses….”

11

Ó, te dicső Szentháromság, Egy megfoghatatlan
jóság, Atya, Fiú és Szentlélek, Légy velem ma és
míg élek!
(EÉ 249,1)

Jézus nem törölte el a zsidó nép törvényeit,
de az ősi törvényeket szinte egy szóban
foglalta össze, ez a szó pedig a szeretet.
Erre tanította tanítványait egész életével,
majd halálával is erről adott bizonyságot.
Az igét egy bibliaolvasó útmutatóban találtam, véletlen nyitottam ki, és ez ötlött a
szemembe. A szeretet sok problémát megoldhat a mi életünkben is.
V.V.

egyszer én is megtaláljam, és megmaradjak
az egyenes úton.
V.B.
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3:16
Még alsós koromban kaptam egy emlékkönyvet, aminek nagyon örültem. Elsőnek
anyukám írt bele, és ezt az igét írta bele.
Eleinte nem értettem igazán, inkább a mellette lévő rajz és matricák érdekeltek, de
sokszor nézegettem, és lassan megtanultam.
Most már tudom, hogy ez az ige a „Dióhéj
evangélium”, a Biblia egyik legfontosabb
igéje. Számomra annak bizonysága, hogy
Isten annyira szeret engem, hogy Jézus
Krisztust küldte el értem, hogy ne kárhozzak el, hanem örök életem legyen. Amikor
valami miatt elcsüggedek, erre az igére
gondolok, és az vigasztal, hogy tudom,
hogy már most örök életem van.
V.D.

Éljetek úgy, mint a világosság gyermeTörekedjetek mindenki iránt a békességkei. A világosság gyümölcse ugyanis csu- re és a szent életre, amely nélkül senki
pa jóság, igazság és egyenesség. Ef 5:8-9 sem látja meg az Urat. Zsid 12:14
Azért ezt az igét választottam, mert ez felszólítja az embereket arra, hogy Istennek
tetszően éljenek, és akkor a világosság
megvilágítja őket, és akkor csupa jóság és
igazság vár rájuk. Nekem sokszor mondták, hogy ne az embereknek akarjak megfelelni, de ez így nem megy, és ezért imádkoztam, és kértem az Ő segítségét. Próbálok úgy élni, de persze mindig letérek az
egyenes útról, és ezért én még „görbe”
úton járok. Szeretnék tenni azért, hogy

Azért választottam ezt az igét, mert szerintem is nagyon fontos, hogy béke legyen a
földön az emberek között. Aki követi Jézus
tanításait, törekszik a jó, szent életre, annak
nem lesz gondja azzal, hogy boldogan élje
le az életét, majd távozzon az örök életbe.
S.A.
(Folytatás a 8. oldalon)
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Temetőgondnoki beszámoló a 2012-es esztendőről
hozzátartozóik, sírhellyel rendelkezők felekezeti megoszlása: 35% evangélikus, 55% katolikus, 10% egyéb.
„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem Ezt az arányt mutatja az elmúlt 10 év során végzett
élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, temetési szertartások felekezeti megoszlása is.
sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem
mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választ- Temetői rend és környezetvédelem.
hat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Munkám 60-70%-át tavaly is kint a temetőben, terepen végeztem. A többit otthon, a nyilvántartás napraJézus Krisztusban, a mi Urunkban”
(Róm.8, 38-39) kész vezetésével, levelezéssel és telefonon. Nagy figyelmet fordítottam és fordítok most is a környezet
A hála és köszönet szavával kezdem a 10. temető- védelmére. Ennek megfelelően végeztem munkámat
gondnoki éves beszámolómat. Hálával Isten iránt, az elmúlt évben is. Gondnokságom kezdete óta szelekhogy hitet, erőt, jó munkakedvet is adott a 2012-es tíven gyűjtjük a hulladékot. Ügyelek arra, hogy a teesztendőben gondnoki munkám elvégzéséhez. Szere- metőnket körülölelő erdősávba ne kerüljön szemét, és
tetében hordozott engem és családomat, gyülekezetün- az erdő meg ne jöjjön a temetőbe. Szerencsére kevés
ket és az ott végzett ingatlan felújításokat, a gyüleke- szemét jut kerítésen kívülre. Ezért köszönet a hozzátartozóknak. Az erdőnek meg nincs esélye bejönni,
zetünkben végzett minden munkát.
Köszönet családomnak, és mindazoknak, akik segítet- mert minden évben, így 2012-ben is télen, a kerítésen
tek. Külön is köszönöm Kocztur Klára pénztáros és kívül 3m szélesen megtisztítom a terepet minden növényzettől. Tavaly kétszer égettem 30-35 köbméter
Koródi István testvéreinknek a segítségét.
növényi hulladékot. A mécsest, műanyagot, és egyéb
nem növényi hulladékot (30 zsák) Csalára, a hulladékTemető és misszió
„Isten megvigasztal minket minden nyomorúságunk- lerakóba szállítottuk feleségemmel. Ő ülteti ki minden
ban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden évben két alkalommal a virágokat a három virágtartónyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten ba. Köszönöm egész éves áldozatos segítségét.
A növényi hamu a természetbe, drót a MÉH-be került.
vígasztal minket” (2Kor.1-4 )
Beiktatásomkor választott ige ma is temetőgondnoki Sajnos 2012-ben az önkormányzat megtiltotta az égemunkám alapja és iránymutatója. Munkámat az év 365 tést. Ezért változtatnunk kell a hulladékkezelés helyén
és rendjén. Erről részletesebben a következő presbiteri
napján végzett szolgálatnak (missziónak) tekintem.
Minden, temetés előtt tartott sírszemlén a hivatalos gyűlésen.
ügyintézés után a hozzátartozókkal történő beszélge- Szomszédságunkban 2012-ben történtek változások. A
téskor mondok egy vigaszt nyújtó igét, vagy saját sza- néha már elviselhetetlenül büdös és kutyáktól hangos
vaimmal vígasztalom azokat, akik akkor az élet árnyé- kiképző elköltözött. Helyette emberi hangtól zajos
műfüves focipálya, és egy sportcsarnok épült. Bízom
kos oldalán vannak.
A temetéseken résztvevő hozzátartozók, városunkban és remélem a békés egymás mellett élést.
vagy azon kívüli lakók (éves átlagban 1000-1500 fő) Temetőnk 2012 nyarán rókakölykök játszótere, és egy
viszik a temetőnk, és azon keresztül gyülekezetünk jó őzike legelője is volt, nem kis bosszúságot okozva a
hírét. Ezt a sok pozitív visszajelzés alapján is mondha- gondnoknak és a hozzátartozóknak. A rendetlenségért
kárpótlásul mesébe illő látványt nyújtottak játékukkal.
tom. Ez is misszió.
Temetőnkben tavaly is volt halottak napján Bencze Unokáim mindig nagy figyelemmel hallgatták a törtéAndrás Nagytiszteletes Úr szolgálatával ökumenikus neteket.
istentisztelet 30-40 fő részvételével.
Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy 10 éves Temető és nyilvántartás.
szolgálatom alatt nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki A törvény által is előírt temetői nyilvántartást az ela hozzátartozókkal, temetkezésiekkel, sírkövesekkel, múlt évben is naprakészen, pontosan vezettem.
lelkészekkel. Ez is misszió. Nagyon fontos a jó kap1. Sírbolt nyilvántartás /sírok adatai/
csolat, a pontos tájékozódás és tájékoztatás. Mindent
2. Nyilvántartó könyv /elhunytak adatai/
tudok a temetőnkben végzett munkáról és szolgáltatás- Valamint a sírújraváltásokról, fenntartói díjról és
ról. Így volt ez a tavalyi évben is.
egyéb eseményekről vezetek nyilvántartást.
A pontos nyilvántartásnak köszönhetően, tavaly két
esetben segítettem sírok azonosításában és a benne
Temető és ökumené.
Temetőnk ökumenikus. Hiszen az oda eltemetettek és nyugvók hozzátartozóinak felkutatásában.
Tisztelt Presbitérium! Kedves Testvérek!
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Temető és információ.
Temetőnk adatai 2012.
„Kitártuk
a templomajtót
….”
A hozzátartozókat személyesen, telefonon
és a temetői
Temetés: 15
hirdetőszekrényben, valamint a gyülekezeti házunk Ebből evangélikus: 2, katolikus: 8, református: 1, polhirdetőfalán tájékoztattam minden őket érintő dolog- gári: 4
ról. Januárban figyelemfelhívó levelet küldtem azok- urnás: 9, koporsós: 6
nak, akiknek sírja a tárgyévben lejárt. Valamint csek- Vízfogyasztás: 48 köbméter
ket, és szükség esetén „Lemondó nyilatkozat”-ot.
Szeptemberben csekket, valamint Bencze András lel- Pénzügyi adatok.
készünk köszönő soraival 295 levelet azoknak, akik Tervezett bevétel: 850 000 Ft tény: 979 200 Ft
addig nem fizették meg a fenntartói díjat.
Ebből sírhelyeladás és újraváltás: 480 000 Ft
Fenntartói díj: 429 200 Ft
Temetői munka.
Tervezett kiadás: 300 000 Ft tény:296 606 Ft
Néhány fontosabb adat a 2012-es esztendőben a több Kintlévőségek:
időt, és nagyobb energiát igénylő munkáimról.
Fenntartói díj: 217 000 Ft
Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés.
Sírújraváltás: 180 000 Ft
Égetés 2 alkalom (40 kbm.)
Csalára 30zsák mécses és egyéb nem növényi hulla- „Tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúsádék elszállítása.
gunk ellenére csordultig vagyok örömmel” (2Kor 7-4)
Fűnyírás 5 alkalom
Örömmel telt szívvel kimondhatjuk, hogy a
Hóeltakarítás, sikosságmentesítés 7 alkalom
„családias” „barátságos” „békés” (a hozzátartozóktól
Temetések előtti sírszemle, és a temetések zavarta- hallom ezeket a kedves jelzőket) temetőnket 2012-ben
lanságának biztosítása 15 alkalom
is jó színvonalon, a törvényi előírásoknak megfelelően
Kapcsolattartás a hozzátartozókkal, sírkövesekkel, működtettük.
temetkezési vállalkozókkal.
Isten áldása volt temetőnkön és az ott végzett minden
Sírhely kitűzés.
munkán. Rendkívüli esemény, baleset nem történt.
Fenntartói, sírmegváltási díjak átvétele, nyugtaadás, Három esetben jeleztek viráglopást.
majd havonta pénztári elszámolás.
A pénzügyek alakulása pozitív, a bevétel túlteljesült, a
Gyomirtózás 2 alkalom
kiadás nem érte el a tervezettet.
A kút téliesítése, lefóliázása, óraleolvasás, (nov.15márc.15. elzárva)
2013-as esztendő számokban.
Bevételi terv: 950 000 Ft
Otthoni munka.
Kiadási terv: 450 000 Ft
A naprakész nyilvántartás, és minden a temetővel Lejáró sírok: 1 szem. 7
kapcsolatos esemény vezetése.
Korábban lejárt sírok: 1 szem. 4
Sírok használati idejének lejáratát figyeltem.
2 szem. 18
Januárban a 2012-ben lejáró (25) valamint már ko2 szem. 3
rábban lejárt sírok (7) tulajdonosainak, és a fenntartói Ebben az évben ki kell alakítani új helyen egy hulladíjjal elmaradottaknak csekket küldtem.
dékgyűjtőt. Tervezem a gyönyörű kovácsoltvas kaÉv közben egy alkalommal tájékoztattam a presbité- punk festését.
riumot munkámról és a fontosabb eseményekről.
„Készséget ébressz követni igédet
Telefonos információ, ügyintézés.
Szent ügyért éljünk, szolgálatban égjünk
És erő híján erőt tőled kérjünk
Kedves Testvérek!
Dicsérjük Istent” (Paul Gerhardt)
„Íme, nyitott a jtót adtam eléd, amelyet s enki s em z ár hat be… ” (Jel 3,8).

Temetőnk 2002 óta minden évben egyenletesen, jó Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szeretettel várom
szinten hozzájárult gyülekezetünk anyagi helyzetéhez. érdeklődő kérdéseiket.
Így volt ez 2012-ben is. Jó volt a fizetési hajlandóság, Erős vár a mi Istenünk.
igaz van kintlévőség is.
Folyamatosan figyelemmel kísértem a vízfogyasztást.
Nagy Sándor
A díszkút megépítése óta (2008) jól és takarékosan
temetőgondnok
működik. Novemberben a vizet elzártam, téliesítettem
(lefóliáztam), megnyitás márciusban.
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Alapítványi beszámoló a 2012-es évről
Tisztelt Presbitérium, Kedves Testvérek!

KIADÁSOK (FELHASZNÁLÁS)

Az Egymásért Élni Alapítványunk 2012. évi tevékenységéről szeretnék pár szóban számot adni.

Segélyek: 667 000 Ft
Adomány orgonára: 10 000 Ft
Adomány a 80 éves templomra: 80 000 Ft
Táborok, konferenciák: 86 500 Ft
Gyerekek, idősek kar., missziói kör: 141 324 Ft
Adomány Fehérvárcsurgónak: 9 750 Ft
Krízisközpont: 27 476 Ft
Összesen: 1 022 050 Ft
Egyenleg: -122 959 Ft

Először a számadatokat mondanám el:
2012. január 1. Nyitó egyenleg: 2 076 541 Ft
BEVÉTELEK
Adományok: 317 055 Ft
Perselypénz munkanélkülieknek: 162 105 Ft
Kamat: 8 628 Ft
1 % SZJA: 419 931 Ft
Távirda u. bérleti díj: 1 280 000 Ft
Távirda u. rezsiköltség visszafiz.: 1 077 416 Ft
Összesen: 3 265 135 Ft
Nyitó egyenleg + bevétel: 5 341 676 Ft

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG
BEVÉTEL
Távirda u. rezsi visszafiz.: 1 007 775 Ft
Távirda u. bérleti díj: 1 280 000 Ft
Banki kamat: 8 628 Ft
Összesen: 2 296 403 Ft

KIADÁSOK
KÖLTSÉGEK (KIADÁSOK)
Munkabér + járulékai: 388 920 Ft
Távirda u. rezsiköltség: 1 122 483 Ft
Segélyek: 667 000 Ft
Bank, posta: 42 180 Ft
Könyvelési díj: 120 000 Ft
Távirda u. víz, -gázszerelés: 32 157 Ft
Iparűzési adó: 70 100 Ft
Társasági adó: 10 200 Ft
Vagyonbiztosítás (Távirda u.): 9 028 Ft
Táborok, konferenciák: 86 500 Ft
Adomány a 80 éves templomra: 80 000 Ft
Adomány orgonára: 10 000 Ft
Adomány Fehérvárcsurgónak: 9 750 Ft
Gyerekek, idősek kar., missziói kör: 141 324 Ft
Közhasznú támogatás (krízisközp.) 27 476 Ft
Összesen: 2 817 118 Ft
Nyitó egyenleg + bevétel - kiadás: 2 524 558 Ft
- Kaució 210 000 Ft
Végösszesen: 2 314 558 Ft
EGYMÁSÉRT ÉLNI ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK
Adományok: 317 055 Ft
1 % SZJA: 419 931 Ft
Perselypénz munkanélkülieknek 162 105 Ft
Összesen: 899 091 Ft

Munkabér + járulékai: 388 920 Ft
Távirda u. ingatlan költs.: 1 122 483 Ft
Bank, posta: 42 180 Ft
Könyvelési díj: 120 000 Ft
Vagyonbiztosítás: 9 028 Ft
Iparűzési adó: 70 100 Ft
Távirda u. javítások: 32 157 Ft
Összesen: 1 784 868 Ft
Egyenleg (adóalap): 511 535 Ft
ADOMÁNYOK ÉS SEGÉLYEK
RÉSZLETEZÉSE
ADOMÁNYOK

317 055 Ft

RÉSZLETEZVE
Angyaljárásra: 45 000 Ft
Orgonára: 10 000 Ft
Kórusnak: 500 Ft
Névre szóló: 30 000 Ft
80 éves templomra: 80 000 Ft
Krízisközpontnak: 1 555 Ft
Szociális segélyezésre: 20 000 Ft
Gyerekek karácsonya: 23 000 Ft
Összesen: 210 555 Ft
Nem nevesítve: 107 000 Ft
Összesen: 317 055 Ft

2013. II. szám

Az önkormányzattól 2012. karácsonyi angyaljárásra
kapott (és elköltött) összeg csak 2013. januárjában
került átutalásra!
SEGÉLYEK

667 000 Ft

RÉSZLETEZVE
Munkanélkülieknek: 355 000 Ft
Beisk. nagycsaládosok részére: 197 000 Ft
Szociális segély: 115 000 Ft
Összesen: 667 000 Ft
Alapítványunk gazdálkodását a 2012. évben nagymértékben segítette, hogy a Távírda utcai ingatlanainkból
a nagy lakás bérlete folyamatos, a kislakást 2012. június hónaptól sikerült kiadnunk, így a bérleti díjak tevékenységünket anyagilag alátámasztották. A kislakás
bérlőjével kezdetben voltak kisebb problémáink, mivel a bérleti díjat mindig csak többszöri telefonhívás
vagy személyes megkeresésre sikerült beszedni. Az
utóbbi 2 hónapban talán változott a helyzet, és jelenleg nincs elmaradása.
Mindkét Távírda utcai ingatlanunk 2012. év nyarán
sajnos leázott, a felső szomszédok nem megfelelő fürdőszoba használata miatt. A kárfelmérés megtörtént, a
falak teljes kiszáradását követően tudjuk a helyreállítási munkálatokat elvégeztetni.
Az év második felében megkezdtük a gyülekezeti ház
izzóinak energiatakarékos LED izzókra történő lecserélését, ezzel is hozzájárulva az energiaköltségek
csökkentéséhez. Ez a folyamat még nem fejeződött be,
de reményeink szerint 1-2 hónapon belül azoknak a
helyiségeknek, melyeket rendszeresen használunk a
teljes izzócseréje megtörténik.
2012. évben a NAV vizsgálta az elmúlt 5 évi tevékenységünket, és a lefolytatott ellenőrzés során hiányosság megállapítására nem került sor. Az év során
még történt egy idézés a NAV részéről az 1 % megállapítása során, mivel adóhiányra való tekintettel az
összeg megvonását helyezték kilátásba. Utólagosan az
egyeztetések során derült ki, hogy kizárólag téves bevallás miatt keletkezett a fizetési kötelezettség elmaradása. Így az 1%-ot, mely az elmúlt időszak egyik legalacsonyabb összege volt, megkaphattuk.
Ezúton is szeretném megköszönni a kuratórium tagjainak, valamint Kocztur Klárikának az áldozatos tevékenységét, mellyel az elmúlt években segítették alapítványuk mindennapi tevékenységét, valamint a gyülekezet és a presbitérium bizalmát, mellyel az eltelt 6 év
során megtiszteltek bennünket.
Erős vár a mi Istenünk!
Végvári Tamás
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Pünkösdi himnusz
(Beata nobis gaudia)
Boldog örömre visszatért
az évköre nagy ünnepért!
Midőn a Lélek vígasza
suhant le tanítványira.
A Tűz lobogó lángokon
titkos jelt: nyelvet rájuk ont.
Hogy szívük áradó legyen,
szeretve égjen tüzesen!
Mindenki nyelvén szólának;
riadva hallja pogányhad!
Hiszi: hívőket bor hevít, de lelkük Lélektől telik!
Küld ezzel Isten titkos jelt,
hogy Húsvét szentidő letelt.
Nagy Ötvenes - lejárt körén
Sínáról fénylik új Törvény!...
Most, - kegyárasztó Istenünk arcúl borulva esdeklünk:
Égből még egyre ránk bocsásd
Szentlelked, kincs-kiáradást...
Egykor, megszentelt szíveket
Jóság malaszttal töltetett...
Bocsáss meg minden bűnt nekünk,
békélt szív ülje ünnepünk!
(Szent Hiláriusnak tulajdonított himnusz)

Pünkösd után
Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!
Túrmezei Erzsébet
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Beszámoló a X. Zsinat 2012. évi munkájáról
„Éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek
megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.
Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre
kaptatok elhívást is; egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek, ő van
mindenek felett, és mindenek által és mindenekben.” (Ef 4,1–6).
Nagyon örültem, amikor Prépost Károly másodfelügyelő úr megkért arra, hogy írjak pár gondolatot a
zsinati munkáról, hiszen amíg nem voltam tagja a zsinatnak, elképzelésem sem volt arról, hogy mi a feladata az ott szolgálatot vállaló testvéreinknek, és azt gondolom, hogy gyülekezetünk tagjai is kíváncsiak rá.
Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani a fehérvári gyülekezet presbitériumának, hogy jelölt a FejérKomáromi Egyházmegye zsinati nem-lelkészi küldöttjének, valamint az egyházmegye tisztségviselőinek
azért, hogy megválasztottak.
Felvetődik a kérdés, hogy miért vállaltam el ezt a szolgálatot. A válasz rendkívül egyszerű, azért mert szeretem az egyházamat. Azt az egyházat, amely mellett
őseim évszázadokon át kitartottak. Azt az egyházat,
amely nemzetünk számára annyi kiemelkedő személyt
adott Berzsenyi Dánieltől Petőfi Sándoron át Kossuth
Lajosig, vagy éppen Benczúr Gyulától Szentágothai
János akadémikus professzorig. Szeretem az egyházam, és szolgálni szeretném legjobb tudásom szerint.
Egyházunk zsinata kettős funkciót tölt be összességében, egyrészt az országos közgyűlési szerepet, másrészt a törvényhozói szerepet. A legfontosabb feladatai közé tartozik a törvények megalkotása, a hitvallások megállapítása, a liturgia rendjének jóváhagyása,
országos tisztviselők megválasztása, valamint döntéshozatal az egyház gazdálkodásának kérdéseiben.
A Magyarországi Evangélikus Egyház X. zsinatának
alakuló gyűlésére 2012 nov. 30 - dec. 1. között a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium dísztermében
került sor. A zsinat ünnepi istentisztelettel kezdődött,
amelyen Smidéliusz Zoltán lelkészi korelnök „a ti
vagytok a Föld sója” kezdetű evangéliumi igéről prédikált. Az alakuló ülésen 62 szavazati jogú tag jelent
meg, sajnálatos és egyben elgondolkodtató, hogy a
Borsod-Hevesi Egyházmegye nem tudott küldötteket
delegálni. A mandátumvizsgálat után a zsinati tagok
ünnepélyes eskütételére került sor. Az eskü után a bajor evangélikus testvéregyház küldötte Fritz Schroth,
aki egyben a világi misszió és az ökumené zsinati bizottságának is elnöke, intézett pár üdvözítő szót a küldöttekhez. A kétnapos ülés legfontosabb feladata az

országos tisztségviselők megválasztása volt. A választások a zsinat lelkészi és nem-lelkészi elnökeinek és
alelnökeinek megválasztásával kezdődtek. Már a regisztráció és mandátumvizsgálat során érzékelhető
volt, hogy az előző hat év zsinati munkájával, szemléletével kapcsolatban jelentősen megoszlanak a vélemények. De a többség abban egyetértett, hogy a X.
zsinati ciklus folyamán az egyházi jellegnek kell erősödnie, és nem a paragrafusok gyártásának. Egyházunk elnökségének az összetétele nem változott az
előző ciklushoz képest, hiszen elnök-püspöknek
Gáncs Pétert, országos felügyelőnek Prőhle Gergelyt
választották a küldöttek. A zsinat élére viszont új személyek kerültek. Korányi András helyett dr.
Hafenscher Károly lett a zsinat lelkészi elnöke, míg
Muntág András helyett Abaffy Zoltán lett a zsinat nem
lelkészi elnöke. Hafenscher Károly, miután megköszönte a küldöttek bizalmát, a zsinati munkával kapcsolatban „váltóállításról” beszélt. Ezután több tag is
szót kért és a hozzászólások során érezhetően nőtt a
feszültség. Sajnos a felszólalók között volt olyan is,
akinek mondanivalója személyeskedésbe torkollott.
A hosszúra nyúlt ülések után többünkben megfogalmazódott, hogy vannak olyan törvényeink, melyeken
változtatnunk kell. Csak egy példát szeretnék kiemelni
a sok közül. Volt olyan bizottsági elnöki tisztség,
amelyre egyetlen jelölt volt. Ebben az esetben nyílt
szavazással a jelölt pár perc alatt megválasztható lett
volna, viszont választási törvényünk titkos szavazást ír
elő, ennek következtében a jelölt megválasztásához
több mint negyven percre volt szükség.
Nem kívánom felsorolni az összes országos tisztségre
megválasztott bizottsági elnököt, hiszen aki kíváncsi
rá, az megnézheti az egyházunk honlapján vagy az
Evangélikus Közlöny legújabb számában. Két kivételt
mégis tennék. Az egyik esetben csak az érdekesség
kedvéért a Nevelési- Oktatási bizottság elnökének
egyetlenegy szavazat különbséggel a zsinat Tölli Balázst, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium igazgatóját választotta
meg, dr. Roncz Bélával szemben, aki az aszódi Petőfi
Sándor Evangélikus Gimnázium igazgatója és korábban a Fasori Gimnáziumot is igazgatta. A másik eset
pedig minden fehérvári evangélikus számára örömteli
lehet, hiszen a Gyűjteményi Tanács elnökének egyházközségünk tagja, Kovács Eleonóra lett megválasztva. Ezúton is kívánunk Eleonórának erőt és egészséget
ahhoz, hogy a vállalt szolgálatot az elkövetkezendő
hat évben el tudja látni.
A zsinat első ülésszakán szerzett tapasztalatok megerősítették bennem azt a hitet, hogy mi, evangélikusok
nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy rosszban
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legyünk. A történelmi egyházak közül a legkisebbek
vagyunk, sajnos folyamatosan fogyó lélekszámmal.
Vitáink, nézeteltéréseink lehetnek, de rosszban, haragban nem lehetünk egymással. Ezért kérem az Urat,
hogy minden az evangélikus egyházban tisztséget betöltő vagy szolgálatot vállaló testvérünknek adjon türelmet, hogy elfogadhassák, amin nem tudnak változ-
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tatni. Adjon bátorságot, hogy megváltoztassák, amit
lehet, és adjon bölcsességet, hogy a kettő között tudjanak különbséget tenni.
Erős vár a mi Istenünk!
Testvéri szeretettel:
Báles István

„Szolgálatomban Jézus Krisztust követem, ahogyan Őróla a Szentírás és
Hitvallásaink bizonyságot tesznek”
Az egyházi tisztségviselők esküjéből választott idézet
egy a 2007. év 4. számában elindított sorozatnak a
főcíme, mottója. A sorozat célja, hogy bemutassuk az
egyházközség presbitériumának, vezetőségének egyegy tagját, hogy a gyülekezet jobban megismerje őket.
Kisebb szünet után a bemutatást folytatjuk, mert az
idei választások révén, több újonnan választott testvérünk most került be gyülekezetünk vezetőségébe. A
bemutatás nem fontossági sorrendben történik. Célunk, hogy idővel minden tisztségviselő bemutatásra
kerüljön. Most következzen a tavalyi évben megválasztott Pethő Árpádné, Mariann presbiter bemutatkozása:
Pethő Árpádné vagyok. Lánykori nevem Tulézi Marianna.
Végzettségem általános iskolai tanító. 1957-ben születtem Székesfehérváron. Van egy bátyám Attila, aki
családjával Székesfehérváron él.
Születésem után nem sokkal édesapámat, aki hivatásos katona volt, Kaposvárra, néhány év múlva pedig
Szolnokra helyezték. Ott jártam általános iskolába, és
a gimnázium I. félévét is ott végeztem. Székesfehérvárra 1972 karácsonyán költöztünk vissza nagyszüleink közelébe, akik sokat segítettek, amikor édesanyám
megbetegedett. Sajnos három hónappal a költözés
után édesanyám gyógyíthatatlan betegségben meghalt.
Nehéz évek következtek mindnyájunk életében, akik
ennek a veszteségnek az elszenvedői voltunk.
A gimnáziumban és később a Győri tanítóképzőben is
voltak olyan barátnőim, akik beleszülettek a hitbe.
Voltak kapaszkodóik, mindig kiegyensúlyozottak voltak, biztonságban érezték magukat. Egyre inkább azt
éreztem, hogy én is ilyen szeretnék lenni.
20 évesen Győrben ismerkedtünk meg Árpival, aki a
Műszaki Főiskolára járt. A szerelem a hit élményét is
megadta számomra. 22 évesen, a főiskola elvégzése
után már a közös jövőnket terveztük. Ekkor teljesedett
ki az életem. Árpi és a szülei egyházi esküvőt szerettek volna. Én is boldog voltam, hogy akkor meg fognak keresztelni! A szüleim gyermekkoromban szeret-

tek volna megkereszteltetni, de különböző okok miatt
nem így lett.
A keresztelőre és a konfirmációra izgatottan készültem. Vas megyébe, Bobára jártam Jankovits Béla ev.
lelkészhez, aki az őszinte beszélgetésekkel, tanítással
felkészített a keresztelőre és a konfirmációra. Akkor,
ott a templomban, Isten közelségét éreztem. Férjemmel 1979-ben fogadtunk egymásnak örök hűséget.
Tácon telepedtünk le, ahol azóta is élünk. Itt dolgozom a helyi általános iskolában. Két gyermekünk született. Gábor fiunk építőmérnök, nős, feleségével és
két gyermekükkel Polgárdiban laknak.
Lányunk Judit ev. lelkész. Négy évig szolgált a Székesfehérvári Gyülekezetben. 2012-ben iktatták be a
Nagyalásony-Dabrony-Nemesszalóki Társult Gyülekezetbe.
Évek óta járok gyülekezetünk énekkarába, ami feltöltődést és hitmélyítést is jelent számomra. Ugyanilyen
élményt jelent nekem Piliscsaba, ahová Gyülekezeti
munkatársképző tanfolyamra jártam. A konzultációkra
is rendszeresen elmegyünk jó néhány lelkes gyülekezeti taggal együtt. Minden alkalommal hiteles előadók
vezetnek be bennünket az egyháztörténet és a lelki
gondozás alapjaiba.
2012-ben meglepődtem, amikor presbiteri jelölést
kaptam. Örömmel elfogadtam, mert megtiszteltetésnek éreztem. Köszönöm a gyülekezetnek, hogy rám is
szavaztak.
Szeretettel gondolok a gyülekezetre és a lelkészeire,
akik kezdettől fogva szinte családtagként fogadtak.
Úgy is érzem, amikor a gyülekezetbe megyek, mintha
a családommal találkoznék. Jó ide tartozni!
„Az Úr csodásan működik”…, hiszen már akkor is
velem volt, amikor nem is tudtam róla. Mindent elkészített számomra. Ha vannak is nehézségek és gondok
az életemben, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Van
szerető Istenem, családom, gyülekezetem.
Erős vár a mi Istenünk!
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(Folytatás az 1. oldalról)

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött
Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jn 3:16
eljövendőt keressük. Zsid 13:14
Hol hallottam, olvastam először ezt az igét?
Először istentiszteleten hallottam a templomban, és
nagyon megtetszett. Aztán később bibliaórán is olvastam.
Mit jelentett nekem ekkor ez az ige?
Nagyon megtetszett, és arra emlékeztetett a nehezebb
napokon, hogy Isten mennyire szeret engem, és hogy
nem vagyok egyedül.
Milyennek ismertem meg Istent (Jézust vagy a Szentlelket) az ige által?
Istent jóságosnak és hűségesnek ismertem meg ezáltal
az ige által, és odaadónak. Ezt az is segítette, hogy
olvastam Jézus életét, tetteit, és Isten olyan odaadó
volt, hogy Jézust, az egyszülött Fiát odaadta a mi bűneinkért, és azért, hogy jobb legyen a kapcsolatunk
Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselek- Istennel.
Sz.D.
szik. Zsolt 33:4
Ezt az igét karácsony előtt hallottam a
kemeneshőgyészi templomban, istentisztelet után kaptunk egy igéslapot ezzel az igével. Az asztalomra tettem, és gyakran ránéztem. Azóta sok helyen találkoztam vele, és többször hallottam is.
Ez az ige reménységet és megnyugvást jelent számomra. Ebben a rohanó világban gyakran érzem,
hogy nem találom a helyem. Ám amikor ez az ige jut
eszembe, jó érzés tölt el, mert tudom, hogy Jézus szeret, és mindig mellettem van. Azért adta az életét,
hogy nekünk, bűnösöknek egy jobb világot készítsen.
Isten végtelen szeretete vigasztal a nehéz percekben és
életem minden napján.
T.H.

Sajnos, de valóság, én ezzel az igével nem igen találkoztam. Szerintem ez az ige azt mondja, hogy az Úr
szavát jó lenne mindig a hétköznapi életben követni és
betartani.
Sok minden történik a hétköznapi életben, amit nem
tudunk megmagyarázni, sokszor utólag sem tudom,
hogy mi miért történt. Egyet tudok, hogy sokszor sikeres vagyok, de nem szoktam megmagyarázni, hogy
miért, és éppúgy a kudarcaimat sem.
A jövőben ezt választom-e esküvői igémnek, azt nem
tudom, egy olyan ige ellenben mindig jól jön az ember
életében, amely nehezebb időkben is bíztatást jelent.
Sz. N.
Mert az ÚR igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. Zsolt 33:4
Ezt az igét most hallottam, most olvastam először,
mielőtt ezt a kis írást összeállítottam. Első olvasásra
számomra különösebb jelentése nem volt, de hiszem,
hogy a jövőben sokat fog jelenteni, és büszke leszek
arra, hogy olvastam.
Sok tapasztalatom nem volt még ezzel az igével kapcsolatban, de reményeim szerint a későbbbiekben
megtapasztalhatom az Úr hűséges cselekedetét és igaz
szavát.
Én Istent az ige által segítőkésznek ismerem meg, bármilyen problémám adódjon az életben (sport, iskola
munka). Őbenne nem fogok csalódni, és mindig reményt, bíztatást nyújt a számomra, ezzel is bizonyítva
hűségét.
Sz.B.

De az ÚR velem van, mint erős vitéz. Jer 20:11
Enyhítsd szívem szorongását, szorult helyzetemből
szabadíts ki! Zsolt 25:17
Sokat gondolkodtam azon, hogy melyik igét válaszszam e kettő közül. Végül nem tudtam dönteni, így
mindkettőt leírtam.
Az elsőt azért tartom fontosnak, mert tudom, bármilyen nehéz helyzetben is vagyok, bármilyen döntést
kell meghoznom, az Úr mindig velem van, Tőle bátran
kérhetek segítséget.
A másodikat azért írtam le, mert mikor szívemben
fájdalmat érzek, mikor szinte lehetetlen helyzetbe kerülök, mindig az Úrhoz fordulok. Tőle kérdem, miért
kell ezt elviselnem, Tőle kérek segítséget, hogy szabadítson ki.
Ezekben az igékben Istent segítőkésznek, gondoskodónak ismerem meg. Olyannak, aki nem hagyja, hogy
megtorpanjak, aki nem engedi, hogy kétségbe essek,
mert mindig velem van, és rá támaszkodhatom.
O.A.
A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség,
türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás Gal 5: 22-23
Hol találkoztam, először ezzel az igével?
Karácsonyra kaptunk az egyháztól egy naptárat,
amiben minden hétre van egy ige. A naptárat olvasgatva találtam rá. Nagyon megtetszett ez az ige.
Mit jelent nekem ez az ige?
Az igében felsorolt tulajdonságokat szeretném az
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akkor belső békénket kell megőriznünk. Ha engem
megbántanak, nagyon szomorú szoktam lenni, és mérges is magamra, hogy miért hagyom. Olyankor csak
akkor nyugszom meg, ha imádkozom a békességért,
és hogy értsem meg a másik embert. Azután az első
adandó alkalommal megmondom a véleményem, mert
Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejt- csak így érzem újra bátornak és teljes embernek magamat. Ha én bántok meg valakit, akkor bocsánatot kéve előtted sóhajtásom. Zsolt 38:10
rek, de előtte nem könnyű magamnak bevallani, hogy
Hol hallottam, olvastam először ezt az igét?
én vagyok a hibás, vagy legalábbis én is hibás vagyok.
Egy naptárban, amit a templomban karácsonykor kap- Sajnos nem lehet mindenkivel kibékülni, olyankor
tunk.
csak imádkozni lehet a békességért, és itt kapcsolódik
Mit jelentett nekem akkor ez az ige?
bele ebbe a dologba a gyülekezet.
Hogy ez volt az én igém, nagyon megszerettem.
J.M.
Mit tapasztaltam meg ezzel az igével kapcsolatban?
Azt, hogy voltak olyan kéréseim (kívánságaim), ame- Örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.
lyek nem úgy alakultak, ahogy szerettem volna, de
Lk 10:20
aztán rádöbbentem, hogy az életem nem mindig úgy
alakul, ahogyan elterveztük, és hogy az Úr mindig Anyától hallottam, hogy ez a keresztelési igém. Ma
még semmit nem jelent nekem, hiszen eddig nem is
mellettünk áll, ha bajban vagyunk.
tudtam róla, de nem lehet tudni, mit hoz a jövő.
Milyennek ismertem meg Istent az ige által?
Hogy Isten mindig figyel ránk, bármit is kérünk az Azt tudom meg ebből az igéből Istenről, hogy mindenkit számon tart, akár szegény, akár gazdag. A világ
élettől.
K.P. bármely részén van, akkor is számon van tartva,
ha hívő, ha nem, Isten akkor is figyel rá. Ha jó vagy
Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a me- rossz, azt nem nézi Isten.
J.E.
lyen járj; szemeimmel tanácsollak téged. Zsolt 32:8
életem folyamán követni.
Mit tapasztaltam ezzel az igével kapcsolatban?
A kiegyensúlyozott élethez elengedhetetlen ezek
követése.
K.R.

Szüleim tanácsára választottam ezt az igét a Bibliából. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem
Bíztat a tanulásra, és segít kiválasztanom az életben a a bűnösöket megtérésre. Lk 5:32
helyes utat, hogy kitűzött céljaimat megvalósíthassam.
K.V. Ezt a történetet egy régebbi hittanórán hallottam,
amelyben Jézus a vámszedőkkel vacsorázott. A felhá"Őrizzétek meg magatokat! Ha pedig a te atyádfia borodott farizeusoknak válaszolt ezzel a mondattal.
vétkezik ellened, dorgáld meg őt, és ha megtér, bo- Számomra Jézus megváltó küldetésének egyik lényege ez a mondat. Én is így hiszek Jézusban.
csáss meg néki! Ha egy nap hétszer vétkezik elleH.Zs.
ned, hétszer tehozzád tér, mondván megbántam,
megbocsáss néki!" Lk 17:3-4.
Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a
Amikor először hallottam ezt az igét a templomban, nép, amelyet örökségül választott. Zsolt 33:12
éppen haragban voltam az egyik barátommal. Ő haragudott rám, mert megbántottam, én haragudtam ma- Keresztelő igémet választottam konfirmálásomra is.
gamra és rá, mert nem tudtam kibékülni. Ez az ige Boldog az a nemzet, amelynek Istene az ÚR, az a nép,
megérintett, és másnap bocsánatot kértem tőle. A amelyet örökségül választott. Számomra ez azt jelenti,
megbocsátásra és hibáink beismerésére mindig nagy hogy örömteliek lehetünk, amiért az Úrhoz tartozhaszükség van. Nekem a családban sem mindig könnyű tunk, aki elküldte egyszülött Fiát, hogy aki hisz Őbenelfogadni a szüleim és testvéreim véleményét, de for- ne, örökké éljen.
dítva is vannak gondok, mert időnként semmiségeken A nép, amelyet örökségül választott, egy kicsit azt is
tudok problémázni. Nehéz jónak lenni, annyi gondja sugallja nekem, hogy a gyülekezet, akit örökségül vávan a felnőtteknek és a gyerekeknek is. Ezért kell a lasztott, boldogan élhet. Boldogan és békességben.
megbocsátás, de az idézetben a megdorgálás és a meg- Pici korunktól kezdve veszünk részt az istentiszteletebánás is fontos. Nem ismerjük mindig fel és be a hibá- ken, ahol azt szeretem a legjobban, amikor András
inkat, és nem merünk mindig tiltakozni az ellenünk bácsi Isten igéjéről beszél. Szeretek a mellettem ülőelkövetett igazságtalanságok ellen. Pedig ha meg akar- höz fordulni, és békejobbot nyújtani. A keresztre indujuk őrizni magunkat, ahogy az igében meg van írva, ló Jézus így búcsúzott tanítványaitól: „Békességet ha-
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gyok nektek: az én békességemet adom nektek.” (Jn.
14.27). Feltámadása után pedig ezt mondta: „Békesség
néktek!” (Lk 24:36) Ezt a békességet, Krisztus békéjét
érzem keresztelési igémben is. Hogy Jézus Urunk,
„Pontifex Maximus” ahogy mondja a latin: összekötheti az egymástól távolodó árokpartokat, megbékéltetheti az acsarkodókat, és a szeretet erejével testvérré
teheti az ellenségeket.
Jézus valóban az út, az igazság, az élet. Akik általa és
benne ismerik az Istent, azok testvérekre, barátokra
találnak, boldogok lehetnek.
H.A.
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót
tett veled! Zsolt 103:2
Először anyukám olvasta nekem ezt az igét kisebb
koromban, amikor egyszer elégedetlen voltam. Anyukámmal folytatott hosszas beszélgetés után megértettem az ige jelentését. Mi, gyerekek, hajlamosak vagyunk az elégedetlenkedésre, miközben hálát adhatnánk Istennek és Ő általa a szüleinknek is a sok szeretetért, a meleg, biztonságot adó ruhánkért, az ennivalóért, amiért Ők keményen megdolgoztak, és még különféle egyéb dolgokért, amiért köszönettel tartozunk /

tartozom Nekik. Azóta egyre többször bizonyosodik
be ennek az igének a mondanivalója. Például szakmán
(baletton), amikor Mesternő szigora miatt elégedetlen
vagyok, bevillan ez az ige, és már tudom is, hogy hálás lehetek, hogy itt tanulhatok. Visszagondolva nagyon örülök annak a beszélgetésnek, amit annak
idején megejtettünk. Ahogy növök fel, együtt nő velem az ezzel az igével kapcsolatos tapasztalatok száma, és Jótevőnk iránti hálám mélyül.
C.F.
De az ÚR az igaz Isten, élő Isten, örökkévaló Király! Jer 10:10
Ezt az igét az idei Útmutatóban olvastam. Először
nem figyeltem különösebben fel rá, de egy párszor
elolvastam, és tudtam, hogy „az én igém”.
Ez az ige akkor azt jelentette nekem, hogyha kételkedem valamikor, csak elolvastam, és tudtam, kiben kell
hinni.
Istenről azt mondja nekem ez az ige, hogy Örökkévaló, igaz. Ennél a két dolognál nem is kell többet mondani.
B.I.

KIEGÉSZÍTÉS A SZÉKESFEHÉRVÁRI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG 2012. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJÁHOZ
A székesfehérvári templomfelújítás költségei sajnálatos módon kimaradtak a beszámolóból, ezt szeretném most pótolni.
Erős vár a mi Istenünk!
Kocztur Klára pénztáros
Megnevezés
Módosított terv Zárszámadás
Bevételek
Céladomány
2.600.000
2.493.434
(80 éves templom)
Országos Egyháztól
(80 éves templom)

3.000.000

3.000.000

Bevételek összesen
Kiadások
80 éves templom
felújításának költs.

5.600.000

5.493.434

5.600.000

5.211.548

Kivitelezőnek 2012ben elutalt összeg,
de a banki jóváírás
csak 2013.01.02-án
valósult meg
Kiadások összesen

401.000

5.600.000

5.612.548
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„Lábaim előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága” (Zsolt. 119, 105)
A címadó ige Strobl Krisztián konfirmációs igéje volt.
Talán kapcsolható az igében megfogalmazott vallomás az egész családjával gyülekezetünkhöz tartozó
fiatal sportoló mindennapjaihoz. Krisztián a Vasvári
Pál Gimnázium harmadik osztályos tanulója. Fiatal
kora ellenére az öttusa sportban „komoly múltja” van.
Ebben az írásban, a kimagasló sporteredményein keresztül, egy harmonikus, komoly követelmények szerint élő családról is szeretnénk írni.
Először azonban álljon itt az a közelmúltban elért
eredmény, mely ennek az írásnak az aktualitását adta.
Krisztián, aki az Alba Öttusa egyesület ifjúsági csapatának sportolója, a Budapest Bajnokságon induló 53
felnőtt férfiversenyző közül a 6. helyet szerezte meg.
Ez a helyezés egyben a legjobb magyar eredményt
jelenti. A 6. hely azért is nagyon értékes, mert saját
kategóriájához (IFI) képest két fokozattal feljebb, a
felnőtt kategóriába (közte van még a junior) nevezték,
és ott érte el ezt az eredményt.

Még az is előfordul, hogy valamilyen fontos családi
eseményről is le kell mondania. Nem sok ez egy ilyen
fiatal srácnak? Nem, mondja ő, már megszokta. Egy
olyan eredménynél, mint a 2012. szeptember 23-i Öttusa VB. Ifjúsági csapat aranyérem, amikor a dobogó
legfelső fokán állva, a magyar himnuszt hallgatja, kárpótolva van mindenért.
Örömünkre szolgált, hogy az eddig elért eredmények
dokumentumait és az azokért kapott érmeket a saját
szobájában nézhettük meg. A szoba ékessége a kb.
150 db érem, melyeket Krisztián kicsi gyerekkorától
kezdődően elért eredményei jutalmául gyűjtött össze.
Mindezekhez vegyük figyelembe, hogy a sportpályafutása elején lévő, IFI versenyzőről van szó.

A szülők, akik „csak a szeretetteljes hátteret biztosítják”, csillogó szemekkel, büszkén hallgatják Krisztián
és néha a kisebbek megszólalásait. Örülnek. Minden
okuk megvan rá. Hagyják, hogy a gyerekek járják a
saját útjukat, hiszen tudják, hogy jó úton járnak. Ezt
Személyes találkozást és beszélgetést terveztünk mi is így gondoljuk. Mi is örülünk, ha arra gondolunk,
Krisztiánnal. Ebben segített a szülők kedves, baráti hogy így is felnőhetnek testileg és lelkileg egészséges
meghívása, így családias légkörben kaptunk informá- gyerekek 2013-ban .
ciókat az írásunkhoz. Kicsit aggódtunk a találkozás
előtt, vajon tetszésére van-e a beszélgetés, nem kelle- A helyes úton járásban és maradásban erősíti és segíti
metlen-e számára. Már az első percekben nagyon kel- Krisztiánt, a konfirmációja során kapott igéje.
lemesen indult a beszélgetés. Együtt a család, mindkét
kisebb testvér jelen van. Ők is nagy érdeklődéssel
„Lábaim előtt mécses a te igéd, ösvényem
hallgatják Krisztián udvarias, őszinte, de korántsem
világossága” (Zsolt. 119, 105)
feszélyezett válaszait. Szinte együtt gondolkodik a
három gyerek. Tehetik ezt azért is, mert ők is ebben a
Prépost Károly és Judit
sportágban kötelezték el magukat. A vékony, magas,
tizenöt éves Anita már „négytusázó”, és neki is vannak már jegyzett eredményei. Ő az idén
konfirmálkodik. A „pici” Attila hét éves múlt, és ő is
öttusázó lesz. Most a „kéttusánál” tart (úszás, futás).
Helyreigazítás
Mondhatjuk, hogy az egész család a sport szeretetében
és szellemében él.
Előző számunkban közölt Lelkészi Jelentésben
köszönetet mondtam az előző ciklusban szolKrisztiánnak feltett kérdéseink többnyire a sikerek
gált, ám új ciklusban szolgálatot nem vállaló
mögött álló kemény munkára vonatkoztak. Kiderült,
presbitereknek. A felsorolásából kimaradt
hogy minden nap 5 óra 40 perckor úszással kezdi a
Sterczer
Frigyes, akinek szolgálatáért Istennek
napot, és délután minimum 3-4 óra edzés vár rá a töbhálás
vagyok.
Köszönöm, hogy családjával
bi sportágban. A napi koránkelés miatti sajnálkozáegyütt tisztség nélkül is értékesen vesz részt
sunkra elmondta, hogy neki ez természetes. Nem kell
gyülekezetünk életében. Hibámért elnézést
ébreszteni, magától kel, de ha véletlenül elalszik, akkérek.
kor lelkiismeret-furdalása van az elmaradt edzés miatt.
Bencze András, lelkész
Nincs szülői kényszerítés, az önként vállalt kötelezettségeknek meg kell felelni. Ez az elv vonatkozik a kisebb testvérekre is. A hétvége sem a szórakozásról,
vagy pihenésről szól, mert akkor vannak a versenyek.

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
Egyházközségünk bankszámlaszáma: 11736116-20082422

Az Egymásért
Élni
Alapítvány pályázata
ALKALMAK
A GYÜLEKEZETBEN

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
Lázárné Tóth Szilvia beosztott
lelkész
Mobil: (06) 20 824 4238
E-mail:
tothszilvia83@gmail.com
Facebook oldal:
https://www.facebook.com/
SzekesfehervariEvangelikus
Egyhazkozseg

Az Egymásért Élni Alapítvány pályázatot ír ki tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A terv szerint
- június 16. vasárnap 10,30h, tanévzáró istentisztelet
2008. januártól – május 31.-ig, szerény összegű ösztöndíjat juttat felsőoktatási intézmények- június 19-től minden szerdán 18 h nyár esti áhítat, keresztyénség és tolerancia
ben
tanulók
részére.
- június
23-tól
minden hónap 2. és 4. vasárnap 18 h Istentisztelet a Velencei-tónál, Református
AGyülekezeti
jelentkezőtől
rövid
életrajzot
iskolalátogatási
igazolást kér.
Ház,
Gárdony,
BónéésKálmán
u. 8.
Pályázati
határidő:
2007.
december
31.
- június 30 - július 6. vasárnap-szombat, hittanos tábor Nagyvelegen, jelentkezni lehet június 20-ig
a lelkészi hivatalban
- július 4-7. csütörtök - vasárnap Evangélikus Külmissziói Egyesület konferenciája Piliscsabán
- július 28 - augusztus 3. vasárnap - szombat, Egyházmegyei ifjúsági tábor Nagyvelegen,
jelentkezni lehet június 30-ig a lelkészi hivatalban
- július 29. hétfő 18 h Énekkarunk zenés áhítata a Művészetek Völgyében - Kapolcs, Evangélikus
templom. Az énekkar autóbusszal utazik, jelentkezni lehet Csekéné Bányai Erzsébetnél
- augusztus 22 - augusztus 25. csütörtök - vasárnap, Fébé - konferencia Piliscsabán, jelentkezni
lehet a lelkészi hivatalban
- augusztus 23 - 24. péntek - szombat, gyülekezeti munkaévet kezdő csendesnap Gyenesdiáson,
érdeklődni és jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban
- szeptember 8. vasárnap 10,30 h tanévnyitó istentisztelet
- szeptember 28. szombat egyházmegyei missziói nap Szákszenden
- szeptember 28. szombat 17 h, a kemi Finn-magyar baráti kör fogadása a gyülekezeti teremben,
a vendéglátáshoz kérjük a gyülekezet segítségét
- szeptember 29. vasárnap 10,30 h istentiszteletünkön részt vesznek a kemi Finn-magyar baráti kör
tagjai, az istentisztelet után közös kávézás a gyülekezeti teremben
Nyár esti áhítatok
Nyár folyamán sokan nyaralnak, vagy üdülőjükben töltik a hétvégét. Ezért heti alkalmaink helyett
nyár esti áhítatokat tartunk szerdánként 18 órakor a templomban. Lehetőséget kínálva ezzel arra is,
hogy aki vasárnap nem tud istentiszteltre eljutni, az hét közben hallhassa a gyülekezet közösségében Isten igéjét. Az augusztus 21-i istentisztelet keretében felnőtt keresztelésre is készülünk.
Nyár esti alkalmaink témáját a Reformáció 500. évfordulójára való készülés határozza meg. Ennek
az esztendőnek témájaként a Reformáció Emlékbizottság a Reformáció és tolerancia végiggondolását jelölte meg. Első hallásra a két fogalom nem illik egymáshoz, hiszen éppen a hit-igazság melletti határozott kiállás jellemzi a XVI. század keresztyén útkeresését. Ez teszi izgalmassá nyár esti
sorozatunkat. Az istentiszteletek után lehetőséget adunk egyéni beszélgetésre is.
Istentiszteletek a Velencei-tónál
A Velencei-tó a fehérváriak számára kedvelt nyaralóhely. Jól esik akár autóval, akár biciklivel
vagy vonaton leutazni vasárnap reggel, strandolni, és este hazaindulni. A nyaralókra is gondolva új
helyszínen, a Gárdonyi Református Egyházközség új gyülekezeti házában, családias körülmények
között tartjuk esti istentiszteleteinket minden hónap 2. és 4. vasárnapján 18 órakor. A gyülekezeti
teremben kényelmes székek, a babák számára szőnyeg és játékok állnak rendelkezésünkre. S ha jól
esik, megihatunk egy pohár üdítőt, használhatjuk a mellékhelyiséget – szóval otthonos szeretettel
várjuk testvéreinket. Nem titkolt célunk az is, hogy a közelben lakó családok állandó közösséget
találjanak itt hitük erősítésére, Krisztus jelenlétének ünneplésére.
Konferenciák felnőtteknek
Nemcsak a gyermekek és a fiatalok, hanem a felnőttek számára is fontos a lelki feltöltődés, a találkozás, a hitbeli elmélyedés. Amit a gyermekeknek és a fiataloknak a hittantáborok nyújtanak, azt
nyújtják a felnőttek számára a konferenciák. Ezzel a meggyőződéssel bíztatjuk a testvéreket, hogy
a Fébé Egyesület vagy a Külmissziói Egyesület konferenciájára jelentkezzenek. Mindkét konferencia a Fébé piliscsabai telepén zajlik, kényelmes szobákban, árnyas és csendes helyen.
Gyülekezeti évkezdő csendesnapra is várjuk a családokat Gyenesdiásra. 52 főnek jut szobákban
hely, a többiek sátorban aludhatnak. Igen szép környezetben, a Balatontól néhány száz méterre
fekvő egyházi üdülőben közösen készülünk az előttünk álló munkaévre. Szállásköltség – teljes
ellátással 4500 Ft/fő+ifa, de az ár senkit ne tartson vissza.

