
 „…adjatok hálát Istennek, az Atyának 
mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus 
Krisztus nevében”. (Efezus 5,20) 
  
 A mai napig elevenen élnek bennem 
ifjú korom aratási hálaadó istentiszteletei. 
Október egyik vasárnapján főleg a falusi, 
de sok városi templom oltártere is megtelt 
őszi növényekkel, terményekkel.  Az ol-
tárasztalt pedig érett gyümölcsökkel teli 
tálak, és frissen sütött fehér kenyér ékesí-
tette. Nem csak a mezőgazdaságban dol-
gozó ember tudta: hideg és meleg, hó és 
víz, eső és szárazság közben a nagy Gaz-
da az elmúlt évben is gondoskodott arról, 
hogy az elkövetkezendő hónapokban is 
legyen mit enni, legyen mivel fűteni, le-
gyen mibe öltözködni.  Ahogy múltak az 
évek, egyre több helyen lett szegényesebb 
az oltártér, lettek kisebbek a gyümölcsös 
kosarak. Aztán valamilyen ok miatt a va-
sárnap nevéből elmaradt az „aratási” jel-
ző, s maradt az „egyszerű” hálaadó vasár-
nap.  Kis egyházunkban ennek az ünnepi 
vasárnapnak az időpontja jelenleg október 
első vasárnapja.   
 Az iskolában a nyelvtan órán megta-
nultuk a birtokos ragozást: enyém, tiéd, 
övé. Aztán, miután betettük a fiók mélyé-
re a nyelvtankönyvet, mintha azonnal 
megfeledkeztünk volna a tanultakról. Ne-
kiláttunk ragozni a következő módon: 
enyém, enyém, enyém. Nagy ritkán 
eszünkbe jutott a ragozás miénk alakja is, 
de a prímet az enyém vitte el.  Minden az 
enyém. Én szereztem. Én tanultam éjsza-
kákon át. Én izzadtam. Én küszködtem. 
Én, én, én. Életünkben korán kezdődik ez 
a magatartás. Ugye láttál már járni még 
nem tudó, de négykézláb villámgyorsan 

cikázó kisgyereket, aki, ha számára vala-
mi érdekes dolgot talált a földön, meg-
markolta, s a világ legtermészetesebb 
mozdulatával a szájába kívánta venni. 
Rohantál, hogy kivedd a kezéből. Emlék-
szel, milyen keményen szorította. Még 
nem tudta mondani, még nem is értette, de 
tudatalattijában már ott volt: enyém.  Az 
enyém. Sokszor úgy kellett „kiküzdeni” a 
kezéből az ismeretlen tárgyat. Így próbál-
juk markolni felnőttként a világ különbö-
ző dolgait egészen addig, míg szívünk 
pumpálja a vért a kezünkbe. Mert aztán 
egyszerre minden kicsúszik a markunk-
ból.  
  A szentírás világosan beszél arról, 
hogy minden a Nagy Gazda tulajdona. Az 
élet tanít arról – igaz nehezen tanuljuk – 
hogy minden csak ideiglenesen a miénk. 
Amink van ajándék. Kaptam, hogy hasz-
náljam.  Éljek vele, gazdálkodjam okosan, 
mert egyszer minden kapott lehetőséggel 
el kell számolnom.  Balczó András a 
nagyszerű ember, a kiváló sportoló sok-
szor tanította hallgatóit, hogy az élet, az 
egészség, a munka, a lehetőségeink mind 
-mind az Isten ajándéka. Azért kaptuk, 
hogy éljünk velük. Néhány hete megint 
olvastam egy vele készült íntejút. Ebben 
többek között a következőket mondta: 
„Versenyzői pályafutásom során Isten 
feldíszített engem, nyakamba érmeket 
akasztott, világbajnoki, olimpiai érmeket, 
ezüstöt, aranyat, és rájöttem, így küld el 
engem olyanokhoz, akik azt hiszik, hogy 
az eredmény az én érdemem. Én pedig 
elmondom nekik, hogy ezt én mind aján-
dékba kaptam”. 
 Jézus több helyen is beszél arról, hogy 
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a gazda számon kér. Több példázata 
is szól arról, hogy Isten megbízottjai-

ként élünk ebben a világban. A megbízó 
pedig a ránk bízottakkal elszámoltat.  
 Pál Istenhez való viszonyának egyik 
fontos eleme a hálaadás. Leveleit olvasva 
rácsodálkozhatunk arra, hogyan látja meg 
akár az egyes ember akár egy egész gyü-
lekezet életében Krisztus munkáját, aján-
dékait, és szeretetét. Ezért mindig, min-
denkor kész hálát adni mindenért.  
 A Székesfehérvári gyülekezet oltárán 
gyümölcsöstál és kenyér szokta jelezni 
hálaadás vasárnapján ezt az ünnepet. Ha 
ebben az évben a templomtérben próbál-
tuk volna elhelyezni mindazt, ami ezek-
ben a napokban hálával töltötte meg a szí-
vünket,  kicsi lett volna a  templom egész 
épülete.  A gyülekezet most emlékezett 
meg önálló létének 150 évvel ezelőtti in-
dulásáról. Arról a sok mindenről, ami ez 
alatt az idő alatt történt. Hová lehetne el-
helyezni másfél évszázad minden egyes 
papját, felügyelőjét, gyülekezeti tagját. 
Épületeket, születést, gyászt, örömöt, bá-
natot. Bizony csak egy hely van, ahol 
mindez elfér. Ez a hely az Isten tenyere. 
Még azok is összekulcsolhatják kezüket, 
akiknek nincs fehérvári gyöke. Minden 
emberi erőfeszítés ellenére az Isten éltet. 
Krisztus ma is közöttünk jár. Állnak a 
keresztek, amelyek Krisztus áldozatáról 
beszélnek és hirdetik: szeretlek, törődöm 
veled, megsegítelek, mert megváltottalak, 
te is az enyém vagy.  
 Tudatában vagyok annak, hogy a hála-
adás keresztyén életünkben a hiánycikkek 
között szerepel. Még nem késő. A mosta-
ni hálaadás vasárnapjának közelében is 
figyeljünk az apostolra. Krisztusra nézve 
próbáljunk meg hálát adni „mindenkor 
mindenért”.       
   Kósa László  
      lelkész 

Felnőtté válás 
Az egyházközség önállóságának 150.  

évfordulója kapcsán 
 
 A százötven éves évfordulóra szerve-
zett ünnepségsorozat keretében a Tóparti 
Gimnázium tornatermében tollasozásra 
hívtuk gyülekezetünk tagjait, ezzel párhu-
zamosan a Szabad Művelődés Háza – há-
lás köszönet ez úton is, hogy otthon lehet-
tünk az intézményben – társasjátékra, ká-
véházi beszélgetésre adott lehetőséget a 
résztvevőknek. Ez utóbbi lehetőség kere-
tében váltottunk szót a felnőtté válásról. 
Hiszen a gyülekezet is – 150 éve – felnőt-
té, önállóvá vált: leányegyházközségből 
anyagyülekezet lett. 
Az egyéni visszaemlékezésekből kiderült, 
hogy nagykorúságunk napján, 18. szüle-
tésnapunkon, semmi érdemleges nem tör-
tént. Születésnapi köszöntések éppen úgy, 
mint máskor. Nem csupán az életkor, nem 
a polgárjogi helyzetünk változása tett 
nagykorúvá. Sokkal inkább, amikor kike-
rültünk szüleink biztonságot nyújtó keze 
alól. Az idősebb férfiak katonakorukban, 
mások, amikor kollégiumba költöztek. 
Nagykorúvá érlelt minket a felelősség, a 
döntési helyzetek, amikor már nem szá-
míthattunk más gyors beavatkozására. 
Fiatal orvosként éjszakai ügyeletben. Sza-
kaszvezetőként, amikor több katonatársért 
terhelt felelősség. Vagy éppen a gyermek-
vállalás, amikor már nemcsak önmagunk-
ról, hanem gyermekeinkről is gondoskod-
nunk kellett. A nagykorúsággal kapcsolat-
ban különböző érzéseink vannak. Egy-
részt lezárult a boldog, másra hagyatkozó 
gyermekkor. Másrészt vártuk már az ön-
állóságot, amelyben tehetségünket kipró-
bálhattuk, amelyben önmagunkat valósít-
hattuk meg. Már régen túl a felnőttség 
küszöbén jó gyermeknek tudni magunkat: 
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a mennyei Atya gyermekének, akire min-
den terhet vethetünk. 
A gyülekezet önállóvá vált, leánygyüleke-
zetből anyagyülekezetté lett. Önmagáról 
is gondolt kell már viselnie, és felelősség-
gel tartozik a rá bízottakért, a városban és 
a szórványokban élőkért. 
 Ugyanezen a szombaton délelőtt dr. 
Szabó B. András pestújhelyi lelkész tar-
tott előadást a társadalmi változások és a 
gyülekezet élete közötti kapcsolatról. Szé-
les látókörű előadásának végén háromféle 
gyülekezeti stratégiai modellt vázolt 
elénk. Az első – az ő szavaival élve – a 
kemény egyház. A kemény egyház, amely 
erős konzervatív életformát és teológiai 
nyomvonalat követ. A kemény egyház 
akkor életképes, ha megerősíti a templomi 
közösséget intézményekkel: iskolákkal és 
szociális létesítményekkel. A másik irány 
– ennek ellentéteként – a puha egyház. 
Szabadelvű teológiával, a szegények és a 
társadalmi kisebbség felé való nyitottság-
gal a hagyományokon túllépő gyülekezeti 
alkalmakkal. A harmadik – s az előadó 
nem titkoltan ez utóbbit követi saját gyü-
lekezetében is – a sziget-egyház, sziget-
gyülekezet. Amely benne él a városban, 
kapcsolata van annak lakóival és intézmé-
nyeivel, mégis szigetként menedéket nyújt 
a világ ellentmondásaival szemben. Oda 
lehet menekülni a világ zaja elől, hogy 
aztán visszatérve ki-ki végezze tovább 
hivatását. 
Mindhárom stratégiát lehet felelős nagy-
korúsággal választani. Mindhárom irány-
ban benne rejlik a másokról való gondos-
kodás és az önállóság kötelezettsége. 
Ahogy saját gyülekezetünket látom, mi is 
ezt a harmadikat követjük. Szeretnénk 
Jézus köré gyülekezni, Jézus szeretetéből 
egymásra figyelni, Jézus irgalmasságával 
egymást hordozni. S ez a testvéri közös-
ség – ez a reménységünk – másokat is 

odavonz Jézus köré. Mert jó Jézus 
körül közösségben lenni. 
 Vasárnapi ünnepi istentiszteletünkön 
Gáncs Péter ny. püspök – akinek nagyap-
ja és dédapja gyülekezetünk lelkésze volt 
– igehirdetésében szintén érintette ezt a 
gondolatot. A mustármag példázata nyo-
mán kiemelte, hogy Isten országa, Isten 
hatalma, amelyet a Szentlélek épít ben-
nünk és közöttünk, olyan, mint a magból 
kinőtt fa. Eljönnek az égi madarak, és 
fészket raknak ágai között. A gyülekezet, 
amelyben Isten királyi uralma, Jézus ir-
galmassága megvalósul, otthont nyújt 
azoknak is, akik ma még nem ismerik ezt 
a boldogságot. Így válik a gyülekezet vá-
rosunk építő közösségévé is. Dr. Cser-
Palkovics András polgármester köszöntő 
beszédeiben – pénteken és vasárnap is – 
kiemelte, mennyire fontos a város számá-
ra az ilyen befogadó, értéket teremtő kö-
zösségek működése. Még ha olyan kicsi-
nyek vagyunk is, mint a mustármag. 
    
    Bencze András 
 

 
Emlékfa az egyházközség  

önállóságának 150. évfordulóján  
 

 Fát ültettünk egyházközségünk önálló-
ságának 150. évfordulóján. 
Köszönjük az előadást is, a kiállítást is, 
ami gyülekezetünk történetét bemutatta, 
bemutatja a városnak. Ez a fa emlékeztes-
sen bennünket arra, hogy a gyülekezet 
élő, akkor növekszik, ha régebbi sejtjeit 
megőrizve összeköttetésben marad a 
törzzsel, a gyökérrel. A fa túl a maga élet-
képességén tanúskodik arról az éltető erő-
ről, amely által virul, növekszik. Így a 
gyülekezet is arról a Krisztusról tanúsko-
dik, aki által a gyülekezet él és növekszik. 
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Az elmúlt 150 évet nem tudjuk egész-
ben látóhatárunkon tartani. Ezért 

mennyei Atyánk felé fordulunk most há-
lánkkal: 

 
Atyánk az Úr Jézus Krisztus által! 

 
Köszönjük, hogy megállhatunk ezen a 
napon teelőtted, és hálát adhatunk mind-
azért, amit ígéreted szerint cselekedtél 
rajtunk. Mert sok nehéz időben, megpró-
báltatások között, hitünk kísértéseiben 
mégis megtartottad gyülekezetünket. 
Atyánk, az önállóság felelősséggel jár: 
önmagunkért, egymásért és a ránk bízotta-
kért hordozott felelősséggel. Megvalljuk 
Előtted, hogy sokszor és sokféleképpen 
vétkeztünk egymás ellen, s mindenekelőtt 
Atyai szíved ellen. Légy irgalmas hoz-
zánk. S akiket megbántottunk, akik miat-
tunk hitükben elestek, azok sebét gyó-
gyítsd meg, azok hitét építsd fel! 
Hálát adunk azokért, akik már célhoz ér-
tek, akik kegyelmedből az angyalokkal és 
a szentekkel együtt Téged dicsérnek. 
És hadd adjunk hálát azokért, akiket hitre 
hívtál, akiket a hitben megőriztél, akik 
most társaink az úton.  
Őrizd meg népedet nyitottságban és hoz-
zád való hűségben most és minden idő-
ben, míg egykor színről színre látván ar-
codat, benned felismerhetjük magunkat is. 
Jézus, a mi Urunk által. 
 

 
Teljessé vált a Székesfehérvári  

Evangélikus Templom orgonája 
  
 A templom karzatán álló orgona első 
építési fázisa 2006-ban zajlott le. A hang-
szer építője a budapesti Aquincum Orgo-
nagyár Kft volt. A diszpozíciós terv 
Trajtler Gábor orgonaművész munkája. 
Az akkori anyagi források az orgonaház 

elülső traktusának megépítésén, abban az 
első manuál-; és pedál-mű szerkezetének 
felállításán felül a liturgikus igények egy-
szerű ellátására szorítkozó 7 regiszter (6 
manuál és 1 pedál) beépítését tették lehe-
tővé. A megépült művek további hiányzó 
sípsorain és a második manuálhoz tartozó 
teljes redőnyművön kívül már a homlok-
zati sípokra sem telett, így az orgonaház 
ez év tavaszáig üres homlokzati tükrökkel 
emlékeztette a szemlélőt a befejezetlenség 
tényére. 
 Az időközben megszűnt orgonaépítő 
cég egykori két vezető szakembere által 
alapított Apertum Kft-t 2017-ben kereste 
meg Teleki Miklós orgonaművész az or-
gona továbbépítésének, vagy akár teljes 
befejezésének lehetőségével. A hangszer 
tervezésében és kivitelezésében egykor 
aktívan részt vevő szakemberekként nagy 
izgalommal vártuk, hogy sikerül-e anyagi 
erőforrásokat biztosítani az újra közösen 
átgondolt, némiképp módosított terv meg-
valósításához. A felmérési és további 
egyeztetés céljából tett helyszíni látogatá-
sunk alkalmával a 10 éves hangszer mű-
szaki állapotáról és belső szerkezetének 
ritkaság számba menő tisztaságáról szer-
zett tapasztalataink tovább erősítették 
bennünk azt a gondolatot, hogy az a kö-
zösség, amelyik ennyire megbecsüli fél-
kész hangszerét, mindenképpen megér-
demli annak méltó folytatását és befejezé-
sét. 
 A 2018. januárjában megkötött szerző-
dést követő alkatrészgyártás után a hely-
színi továbbépítési munkálatok 2019. ta-
vaszán kezdődtek el és szeptember végén 
fejeződtek be, melynek eredményeként az 
orgona teljes egészében elkészült, sőt le-
hetőség nyílt egy – eredetileg csak na-
gyon távoli lehetőségként kezelt – játék-
technikai segítő, ún. „setzer-elektronika” 
beépítésére is. 
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 A most megvalósult második építési 
fázis eredményeként tehát a gyülekezetet, 
és várhatóan az egész város orgonamuzsi-
kát kedvelő hallgatóságát, egy két 
manuálos, pedálos, 25 regiszteres, mecha-
nikus csúszkaláda rendszerű instrumen-
tum szolgálja. A regiszterek kapcsolását 
ún. „doppel-regisztratúra” működteti. En-
nek lényege, hogy a hagyományt követő 
mechanikus kapcsolás mellett az orgonista 
által elgondolt hangszínhez éppen szüksé-
ges regiszter összeállítást a fentebb emlí-
tett, előre beprogramozható (4 096 db tár-
hellyel rendelkező) elektronikus setzer-
kombináció egyetlen gomb megnyomásá-
ra automatikusan elvégzi. További érde-
kes műszaki adat lehet még sokak számá-
ra, hogy az orgonának összesen 1 676 db 
sípja van, melyből 20 – csak a külső meg-
jelenés miatt szükséges – néma síp. A 
hangszer legnagyobb sípja a középső 
homlokzati tükörben látható, teljes hossza 
2,77 méter, a legkisebb sípé 197 millimé-
ter. 
 Munkánk befejeztével örömteli hála 
tölt el bennünket! Öröm a szakma fogásait 
mindkettőnknek tanító egykori orgona-
gyár befejezetlen opuszának teljessé válá-
sa miatt. Hála a bizalmukat belénk vető 
embertársainknak, és főként hála Istennek, 
hogy munkánk eredményeként sokak di-
csérhetik és magasztalhatják Őt e helyütt 
is orgonamuzsikával kísért hangos ének-
szóval. 
 
Soli Deo gloria! 
 
   
           Kis Zoltán   Pour László  
          orgonaépítő    orgonaépítő  
           ügyvezető       mester  

 
 

Közel az ünnep! 
   
 Évekkel ezelőtt 2004-ben, amikor 
szükségessé vált a sokszor meg sem szó-
laló régi orgonánk lebontása és új orgona 
készíttetésének terve, Szebik Attila kánto-
runk merész előrelátással hangversenyor-
gonát álmodott. Trajtler Gábor orgonamű-
vész, lelkész és a pályáztatás során a meg-
valósítást elnyerő Aquincum Orgonagyár 
közreműködésével 2 manuálos, 24 regisz-
teres hangversenyorgona elkészítésében 
állapodott meg gyülekezetünk vezetősége. 
Az anyagi alap az Evangélikus Egyház és 
gyülekezetünk erre a célra elkülönített 
adakozásából jött létre. Az orgona javára 
havi rendszerességgel hangversenyeket 
szerveztünk. A fellépők önzetlenül támo-
gatták törekvésünket. Azonban az anyagi 
keret csak az egyharmad rész elkészítésé-
re lett elég 2006-ban. Ennek is örültünk, 
mert az elkészült 1 manuálon 
(billentyűsor) a 7 regiszterrel szépen, tisz-
tán és megbízhatóan szólt az orgona gyü-
lekezetünk alkalmain. 
 Azt hittük, hogy sokára lesz annyi pén-
zünk, amivel a terv szerint a teljes orgona 
megvalósítható. Isten azonban nem ha-
gyott magunkra – „Az Úr csodásan műkö-
dik…” (EÉ.:328) Rátermett embert és 
anyagi támogatást adott! A reformáció 
500. évfordulója előtt több, mint egy év-
vel Teleki Miklós orgonaművész – a szé-
kesfehérvári Hermann László Zeneiskola 
orgonatanára és a siófoki evangélikus 
templom kántora – személyében az orgo-
na továbbépítését szorgalmazó lelkes se-
gítséget kaptunk, aki szakértőként végig-
kísérte az orgonaépítést és az ő javaslatára 
a hangszer 2. manuálja új koncepció sze-
rint épült. Elképzelésében számított arra, 
hogy az önkormányzattól kaphatunk 
anyagi támogatást jól megfogalmazott 
indokok alapján. Az indokok között sze-
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az orgonaművészeket, gyülekezetünk és 
városunk zenét kedvelőinek örömére. 
Nyitottabbá és befogadóbbá válhat gyüle-
kezetünk. Ezen kívül mesterkurzusokat 
lehet szervezni, amelyen a fehérvári orgo-
nista tanítványok is részt vehetnek. Minél 
több fiatal orgonista ismerje meg ezt a 
nagyszerű hangszert és vigye hírét temp-
lomunknak, gyülekezetünknek és csodá-
latos városunknak. 
 Isten segítségét és áldását érezzük az 
orgona elkészülte folyamán: „Minden 
gondotokat őreá vessétek, mert neki 
gondja van rátok.”   (1Pét. 5, 7) 
Az orgona ünnepélyes felszentelésére 
október 31-én kerül sor 18 órakor.  
 Hálát adunk mindazokért, akik közre-
működtek az orgona megvalósításában – 
szellemi, anyagi, fizikai tehetségükkel. 
Szóljon az orgona mindig Isten dicsősé-
gére és a hallgatóság épülésére, hogy 
mindannyian hálát adhassunk Istennek az 
ajándékaiért! 
„Dicsérjétek hatalmát Minden szentegy-
házban, Zengjétek diadalát Mindenkor 
vidáman; Haranggal, orgonával Csendül-
jön az ének, Hozsannával, zsoltárral 
Zengjen a dicséret!” (EÉ:49) 
  
  Csekéné Bányai Erzsébet  
                                         zenei felelős 
 
 

Mustármagokat keresünk! 
 

„A mustármag kisebb minden magnál, 

de amikor felnő, nagyobb lesz minden 

veteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljön-

nek az égi madarak, és fészket raknak 

ágai között.” (Mt 13,31-32) 
Október 4-től új, fiatal közösséggel gya-
rapodik a Székesfehérvári Evangélikus 
Gyülekezet, mely péntek délutánonként, 4 
órától tölti együtt idejét – s akár folyama-

repelt, hogy ismerve a város összes 
orgonáját, a megyei jogú városoktól 

elmarad Székesfehérvár, mivel nincs 
hangversenyorgonája. Az evangélikus 
templomban az új orgona készítésével, 
annak befejezésével lehetőség van mind-
ezt korrigálni. Az elkészült első rész mi-
nőségileg kitűnő, ezt kell folytatni. A vá-
ros vezetőivel tartott tárgyalások bíztatóak 
voltak, így amikor 2017-ben a reformáció 
500. évfordulóját ünnepeltük, a város fel-
ajánlott a protestáns gyülekezetek számára 
egy nagyobb összeget, amelyből a legfon-
tosabb beruházását megvalósíthatja. Gyü-
lekezetünk az orgona befejezésére fordí-
totta a támogatást. Külön köszönjük pol-
gármesterünknek Cser-Palkovics András-
nak, hogy ígéretét betartva már az orgona 
elkészülte előtt rendelkezésünkre bocsá-
totta ezt az összeget. 
 Az első rész megalkotását végző 
Aquincum cég azóta megszűnt, de az ott 
működő orgonakészítők – Pour László és 
Kis Zoltán – az Apertum Kft-ben tovább 
végzik tevékenységüket, így biztosítva 
van az azonos minőség. Az eredeti tervhez 
képest bizonyos értelemben többet fog 
tudni az orgona. A 2. manuál diszpozíció-
ja és hangzása át lett alakítva Teleki Mik-
lós javaslatára romantikus, illetve francia 
romantikus irányba. Ezért a játszható da-
rabok a barokktól, sőt korábbról kezdve a 
romantikán át egészen napjainkig terjed-
nek. A hangszer képessége alkalmas rá, 
hogy az orgonairodalom teljességét lehes-
sen előadni. A hangszíneket előre lehet 
programozni, így segítség nélkül is lehet 
regisztert váltani. Ez az orgona visszahat a 
játékosra, akit inspirálni fog a játszott mű-
vek minél színesebb hangzására, amit a 
hallgatóság élvezhet. 
 Magyarország egyik legmagasabb 
színvonalú orgonája lesz, párosulva a jó 
akusztikájú templommal, ami ide vonzza 
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tosan is várja a becsatlakozni vágyókat.  
Kik lehetnek tagjai ennek az újonnan 
induló fiatalos csapatnak? Olyan – több-
nyire – 12-13 év körüli fiatalok, akik sze-
retnek közösségben lenni, új barátokat és 
élményeket szerezni, szeretnek érdekes 
témákról beszélgetni, együtt játszani, al-
kotni, zenélni, filmezni, sőt akár finoma-
kat falatozni, vagy egy jó nagyot kirándul-
ni!  
Mitől lesz még inkább egyedi ez a kö-
zösség? Attól, hogy mindenekelőtt Isten 
életet adó, életet átformáló Igéje hangzik 
majd el benne. A „kis ifi” célja, hogy a 
fiatalok hitből élhessék meg az összetarto-
zást, az Isten családjába tartozást, a gyüle-
kezethez tartozást – már a konfirmáció 
előtt, de azután is. A gyülekezetből e cé-
lért együtt tevékenykedik majd: Bőjtös 
Attila, Láng Kitti, valamint Kozma Tamás 
is. 
A legnagyobb áldás az lenne, ha a gyü-
lekezetben eltöltött idő során a fiatalok 
ők maguk válnának áldássá, mint már 
fákká növekvő mustármagok. Isten ál-
dását, a gyülekezet imádságát kérve a fia-
talokra, és a feléjük szolgálókra. 
  
   Láng Kitti  
   hitoktató 

 Készüljünk a karácsonyi  
jótékonysági vásárra! 

 
A másfél évszázada önállósodó gyüleke-
zetünk jelenkori életében is már hagyomá-
nya van a „karácsonyi jótékonysági vásár-
nak”. Köszönet és hála ezért szerető 
Mennyei Atyánknak, aki „…munkálja 
bennünk mindazt a cselekvést, mind az 
akarást…”, és azoknak a szorgos kezű, 
tehetséges gyülekezeti tagoknak, akik két-
kezi munkájukkal segítik a vásár eredmé-
nyességét. Ez az önzetlen munka mind 
anyagi, mind lelki gyarapodását szolgája 
gyülekezetünknek. 
 Az elmúlt évtized alatt sajnos sokan 
eltávoztak közülünk, hiányukat a mai na-
pig érezzük. A hiányt inkább lélekben 
érezzük, mert hála legyen Istennek, jöttek 
helyettük újabb, fiatalabb „alkotók”, akik 
magukénak érzik ennek a vásárnak a sike-
res megteremtésének ügyét. A kezdeti vá-
laszték évről – évre bővült, hála az alkotók 
kreatívi tásának és fantáziájának, és a ko-
rukból fakadó modernebb ízlésüknek. 
A karácsonyi vásárra való készülés jó pél-
dája a közösség összetartozásának, gazda-
gítja gyülekezetünk életét. Reméljük, az 
ilyen közösségi összetartozás építi a jö-
vőnket, hogy a 150 éves évforduló ünnep-
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E-mail címünk: szfvar@lutheran.hu       
       Erős vár a mi Istenünk! 



szakadva, burokban éljük életünket, ha-
nem azt, hogy ha feltöltekeztünk az Ő 
szeretetével, induljunk tovább. Viszont jó 
tudni azt, hogy hozzá bármikor visszatér-
hetünk. Reménységünk, hogy gyülekeze-
tünk számára ilyen találkozási lehetőség 
lesz ez az új alkalom, ahol az istentiszte-
let után, közös vacsora beszélgetés és já-
ték várta és várja a továbbiakban is mind-
azokat, akik az Úr szeretetében töltekezni 
kívánnak. Az első találkozás áldásos volt, 
és jó alkalom arra, hogy közelebb kerül-
jünk egymáshoz, hogy ne csak egy irány-
ba, hanem egymás felé is forduljunk te-
kintetünkkel, hogy megismerjük azokat, 
akik velünk együtt ülnek istentiszteletről, 
istentiszteletre a templom padjaiban.  
 
   Bence Győző   
        lelkész  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lése után is lesz folytatás. 
A vásár során befolyt összeg részben 

missziói célokat szolgál, másrész saját 
gyülekezetünk anyagi helyzetét is segíti. 
Az anyagiakon kívül mutatja az adakozók 
gyülekezetünk iránti felelősségérzetét is. 
Testvéri szeretettel és tisztelettel arra ké-
rem a gyülekezet tagjait, hogy képessége-
ikhez mérten, a karácsony hangulatához 
illő kisebb-nagyobb ajándék adományozá-
sával, vagy készítésével járuljanak hozzá 
az idei vásár sikeréhez! Advent még mesz-
sze van, mindenkinek van még ideje gon-
dolkodni, tervezni és alkotni. 
 Ehhez adjon az Isten sok-sok áldást, jó 
erőt és egészséget! 
„Egymás terhét hordozzátok és így töltsé-
tek be Krisztus törvényét!” (Gal. 6,2) 
 
  Tarné Lukács Gabriella 
 
 

Elindultunk… 
 
Szeptember 15-én megtartott tanévnyitó 
délutánnal, elindult valami új a 
fehérvárcsurgói gyülekezetben. Ez az al-
kalom ugyanis nem csak a tanév kezdetét 
jelezte, hanem egy új gyülekezeti sorozat 
indulása is volt, melyet minden hónap har-
madik vasárnapján szeretnénk megszer-
vezni. Az alkalom célja, hogy gyülekeze-
tünk tagjai, kicsik és nagyok, együtt tölt-
sünk el pár órát. A mostani alkalmat egy 
gitáros istentisztelettel kezdtük el, ahol 
Isten igéje arra indított minket, hogy 
mindaz a jó, amit Isten közelében átélünk, 
a szívünkben magunkkal vihető és a hét-
köznapjainkban, a tanulás kihívásai kö-
zött, illetve a munkahelyünkön is képes 
erősíteni minket. A megdicsőülés hegyén 
Péter azt mondta Jézusnak; „Mester jó 
nekünk itt lennünk, építsünk három sát-
rat…” de Jézus nem azt akarja, hogy ki-
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   A reformáció 
 

Megsokallta az Úr a főpásztor vétkét, 
Szentségeket sértő, nagy üzérkedését. 
Parancsolatjai semmibe vételét, 
A nevében történt sok-sok visszaélést. 
 
Nem tűrhette tovább, hogy így megalázzák, 
Isteni kegyelmét áruba bocsátsák. 
Dogmatikus tanok tovább fenntartását, 
Az erkölcstelenség újra támadását. 
 
Szentlelke erejét a földre leküldte, 
Azt Luther Mártonban megtestesítette. 
Felruházta hittel, újító szavakkal, 
Kilencvenöt pontos isteni paranccsal. 
 
Luther bírált, küzdött. Bátran lelkesített, 
Isten szent nevében hirdette a hitet. 
Kilencvenöt tételt, hite igazságát, 
Megbocsátó Isten igaz akaratát. 
 
Eredménnyel küzdött. Segítette az Úr. 
A munkája nyomán az egyház megújult. 
Megújult és kivált a régi családból, 
Protestáns közösség, új egyház alakult. 
 
Ötszáz év nagy idő emberi léptékben, 
Semmiség, pillanat odafent az égben. 
A téveszmék ellen ma is protestáljunk, 
Ezt kívánja Isten, ezt kéri egyházunk. 

 
Erős vár a mi Istenünk! 

                        
         Némedi Zoltán 
 

 

Virág Jenő 
Dr. Luther Márton önmagáról 

Wartburgban 
 

A választófejedelem tanácskozott em-
bereivel és megparancsolta tanácsosainak, 
hogy rejtsenek el engem. Ő nem tudta a 
helyet, hogy szükség esetén jó lelkiisme-

rettel tehessen esküt arra, hogy nem 
ismeri rejtekhelyemet. A kivitellel 
egy lovagot bízott meg. Amsdorf is tudott 
róla, de más senki. Eisenach mellett az 
erdőben négy lovast látott közeledni s 
ezért titokban a kocsitól eltávozott. Köz-
ben a lovagok közelünkbe érnek a mély 
útban. Megfenyegetik a kocsist, aki rög-
tön megáll.  Engem pedig a kocsiból ki-
vonszoltak és lóra ültettek. A lovagok 
keresztül-kasul járták az erdőket, hogy 
tévútra vezessék az üldözőket, míg be 
nem esteledik. Éjszaka érkeztem meg az 
Eisenach melletti Wartburgba. 
Mint lovag rejtőztem Wartburgban. 
Gyakran leszálltam vadászni, szamócát 
szedtem s az eisenachi ferencesekkel is 
érintkeztem. Ez a dolog azonban titokban 
maradt. Ilyen nagy volt a lovagok titok-
tartása. Két lovag fogadott be engem: 
Sterbach, Wartburg későbbi gondnoka és 
Verlepsch wartburgi várkapitány. Két 
szolgám volt, akiknek engem kísérniök 
kellett. 
Kevéssel utóbb Erfurtba, a Schleedornba 
érkeztem. Ott volt egy prépost szálláson. 
Imaóráit tartotta és morzsolta a miatyánk-
köveket az olvasón. Így szóltam hozzá: 
"Uram, nincs más dolga, mint a kövekkel 
zörögni?" A prépost mérges lett és azt 
mondta: "Úgy látom, Ön is egy lutheri 
fickó, aki a régi jó keresztyén rendet meg-
veti!" 
A pápaság alatt zarándoklatokat rendeztek 
a szentekhez, elmentek Rómába, Jeruzsá-
lembe, a spanyolországi Compostellába 
szent Jakabhoz, hogy levezekeljék a bű-
nöket. Azonban az igazi keresztyén zarán-
doklatokat mi tudjuk most tartani a hit-
ben, nevezetesen, ha a zsoltárokat, a pró-
fétákat s az evangéliumokat szorgalmasan 
olvassuk. Így mi nem a szentek városait, 
hanem gondolataikat és szívüket járjuk be 
s az igazi ígéretföldet és az örökélet éden-
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kertjét keressük fel. 
Azt kérdik, hogy Jakab apostol ho-

gyan jutott Compostellába? Hát hogyan 
lehetséges az, hogy 18 apostol van elte-
metve, holott Krisztusnak csak 12 volt? 
Goslarban három van eltemetve, ezek kö-
zül az egyik Máté, aki azonban Trierben 
is el van temetve és hasonlóképpen Ró-
mában is. Azzal is dicsekednek, hogy van 
tejük szűz Máriától és szénájuk a jászol-
ból, ahol Krisztus feküdt. Egy búcsúkeres-
kedő azt hirdette, hogy neki is van ilyen 
szénája egy dobozban. Egy pap azonban 
elcsente azt és szenet tett a dobozba. Mi-
kor a búcsúárus a szószékről meg akarta 
azt mutatni a népnek, széna helyett szenet 
talált a dobozban. De kihúzta magát a csá-
vából és alapos hazugsággal azt mondta, 
hogy tévedésből a másik ládikát hozta fel. 
Ebben itt olyan szén van, amelyen szent 
Lőrincet sütötték. Az ilyen csalást mi 
nemcsak hittük, hanem még vagyonúnkat 
is odaadtuk érte.  
Ilyen ereklyékből rendezett kiállítást a 
mainzi érsek Halléban. 
 
Albert mainzi érsekhez Wartburgból 
1521. december l-jén írt levélből: 
 
Fejedelmi Felségtek Halléban ismét felál-
lította a bálványt, mely az egyszerű ke-
resztyén embereket vagyonilag és lelkileg 
tönkreteszi és ezzel önként, nyíltan beval-
lotta, hogy a Tetzel által elkövetett összes 
ügyetlen hiba nem csupán Tetzelé, hanem 
a mainzi püspöknek is hibája volt. 
Fejedelmi Kegyelmességtek ne gondolja, 
hogy Luther halott. Bízvást támaszkodik 
Istenre, aki a pápát megalázta és a mainzi 
bíbornokkal olyan játékot fog kezdeni, 
amilyenben nem sok embernek van része. 
Ezért legyen szabad Fejedelmi 
Kegyelmességteket utoljára és írásban 
felszólítani: ha a bálványt nem távolítják 

el, az isteni tanítás és a keresztyéni üdvös-
ség érdekében ezt kényszerítő, sürgős és 
elkerülhetetlen oknak kell tekintenem ar-
ra, hogy mind Fejedelmi Kegyelmességte-
ket, mind a pápát nyíltan megtámadjam, 
Tetzel minden előző iszonyatos dolgát a 
mainzi püspökre hárítsam és hogy az 
egész világ előtt megmutassam, mi a kü-
lönbség a püspök és a farkas között. Feje-
delmi Kegyelmességtek ezeknek tudatá-
ban határozzon magatartása felől. 
Fejedelmi Kegyelmességtek igaz és gyors 
válaszát 14 napon belül várom. Mert pon-
tosan 14 nap múlva megjelenik a hallei 
bálvány ellen írt könyvem, ha nem jön 
nyílt válasz.  
A válasz a következőképp hangzott: Ked-
ves Doktor úr, levelét elolvastam és ke-
gyelmesen elfogadom, de én bizonyosan 
tudom, hogy már régen megszűnt az az 
ok, ami Önt ilyen írásra indította. Én, ha 
Isten is úgy akarja, úgy fogok viselkedni, 
ahogy az egy kegyes lelkészhez és keresz-
tyén fejedelemhez illik - amennyire ehhez 
Isten kegyelmet és erőt ad, amiért hűsége-
sen imádkozom és imádkoztatok. Mert 
önmagámtól nem vagyok képes semmire 
és azt is bevallom, hogy Isten kegyelmére 
rászorulok, hiszen én is szegény, bűnös 
ember vagyok, aki vetkezhet és tévedhet. 
Tudom, hogy Isten kegyelme nélkül nincs 
bennem semmi jó. És hogy én is csak ha-
szontalan sár vagyok, mint bárki más. Azt 
az Ön írása után nem akarom titkolni, 
hogy nagyon is szeretnék Önnel szemben 
kegyelmet gyakorolni, és jót tenni Krisz-
tusért. A testvéri és keresztyéni büntetést 
pedig én is elszenvedhetem. 
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In memoriam Luther Márton 

 
Békesség veled, aki voltál porladó századokban  
tanító és társ. Nyelv fáradhatatlan őrzője,  
hit magvetője; be fájhatott is, mikor  
láttad: nem szűnik a harc és a pusztítás.  
Meghaltál rég, de üzenetet írtál nekünk – 
az örök igazságról. 
Aki mindenkihez el akar jutni, mint te,  
annak végtelen az útja, és nem engedte el  
a kezeket, hiába zuhogott az idő tűzesője. 
 
Ha kellett, prédikáltál, ha kellett, írtál 
éji gyertya fakó lángjánál, 
magas házat emeltél szavakból, erős 
templomot fénylő zsoltárokból, I s t e n  
lapozta Bibliát fordítottál. 
A betű, az ének fölkelt veled együtt, 
megtanultak figyelni álmaidra, jobbító 
szándékaidra; új gondolatok születtek 
naponta, hinni és győzni akarón - 
minden erődre szükséged volt, hogy megtartsd 
tételeid várkapura rótt becsét. 
 
Te, a reformáció wittenbergi tudósa,  
bátor mester annyi másban is,  
a szent teológia szorgos magisztere,  
eleven törvény és ellentmondás;  
történt volna-é, mi lett - nélküled? 
 
Neved fényesen ragyog, töprengő arcod  
biztatja a gyengét, a keresőt.  
Emelt fővel emlékezünk rád most,  
ott állsz ötszáz év ködlepte ormain,  
templomépítők és Isten írnokainak  
utóda. Minden szavad az IGE  
szelíd igéje, hűség hitünk pecsétes titkaihoz.  
Érted bondul sok harang, megszólal a csend, s 
betemet új századokra ősz-arany levél. 

 
  

  Fenyvesi Félix Lajos 
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Vasárnapi istentisztelet Székesfehérváron - 10,30 h az istentisztelet alatt gyerekistentisztelet 
Havonta egyszer: családi istentisztelet 9 h 
Következő alkalom 2019. október 13. 9 h 
 
Gárdonyban: a hónap 1. és 3. vasárnapján 9 h 
 
Fehérvárcsurgón minden vasárnap 9 h 
A hónap 3. vasárnapja kivétel: 17 órakor összejövetel! 
 
Sárosdon hónap 2. vasárnapja 16 h (télen 15 h) 
 
Hétfő 8,30 imaközösség 
Kedd 18 h "Elmaradt hittanórák" felnőttek köre 
Első témakör: Kik boldogok? 
Szerda 15 h gyülekezeti bibliaóra - a vasárnapi igéről  
16,30 h gyülekezeti hittan óvódás kortól konfirmációig 
18 h énekkari próba 
Péntek 16,30 h ifi közösség - zene, ének, játék  
(figyeljétek a hirdetéseket, mert sokszor a házon kívüli alkalomra indultok!) 
Kezdő időpont 2019. október 04. 
 
Havi rendszerességű programok előre hirdetett időpontokban: 
Fészek – fiatal felnőttek köre szombatonként 16 órától 
Házas hétvége péntekenként 18:30 h 
Nyugdíjas klub hétfőnként 14 órától 
 
Reformáció ünnepe 
2019. október 31. 18 h Orgonaszentlő istentisztelet 
Igét hirdet: Szemerei János püspök 
Orgonán játszik: Teleki Miklós orgonaművész 


