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Kapcsolódási pontok a reformációhozKapcsolódási pontok a reformációhozKapcsolódási pontok a reformációhozKapcsolódási pontok a reformációhoz    
Idınként felmerül egyesekben a kérdés: mi az, amitıl az evangélikusok – evangélikusok? 
De az is elıfordul, hogy olyanok, akik vallásos háttér nélkül kerülnek kapcsolatba gyüle-
kezetünkkel, bizonyos dolgokat evangélikus sajátosságnak gondolnak. Ezek kapcsán 
érdekes beszélgetések bontakoznak ki egyházunk életérıl és teológiai álláspontjáról, s 
gyakran utalunk vissza a reformációra és az evangélikus egyház atyjaként számon tartott 
Luther Márton tanítására is. A teljesség igénye nélkül emelünk ki most néhányat. 
Luther nagy hangsúlyt fektetett a Szentírásra, Isten igéjére, mely megérinti az ember szí-
vét, Krisztushoz vonzza, és segít abban, hogy a mindennapokban a hívı ember Isten út-
ján járjon. Ehhez alapvetıen szükséges, hogy az ember értse az igét, reformátorunk ezért 
– német lévén – lefordította németre a Bibliát, és az istentisztelet fontos elemének tartotta 
az anyanyelvi prédikációt. Gyülekezetünkben is az alkalmak nélkülözhetetlen része az 
igehirdetés, és arra törekszünk, hogy érthetıen közvetítsük Isten üzenetét. Luther korá-
ban nagy változást jelentett, hogy a mise nyelvét latinról németre változtatta, így a temp-
lomban lévık már nemcsak a freskók bibliai jeleneteirıl elmélkedhettek, hanem közvet-
lenül érintkezhettek a bibliai szövegekkel, s így mindez személyessé válhatott számukra. 
Sokan élik ezt át istentiszteleteinken. Ugyanakkor ma is szükséges, hogy a sokak számá-
ra érthetetlen egyházi nyelvezet helyett a Krisztusról szóló örömhírt, azaz az evangéliu-
mot érthetıen szólaltassuk meg. Vannak persze olyan biblikus kifejezések, amiket nem 
kerülhetünk el, de ilyenkor igyekszünk tanítani is a gyülekezetet ezek jelentésérıl. 
Luther azt is szorgalmazta, hogy minden ember olvassa a Bibliát, hiszen az ige nem csak 
a bennfenteseké. Ezért terjesztették – kihasználva az akkoriban feltalált könyvnyomtatást 
– az anyanyelven olvasható Bibliákat. Ma is arra buzdítjuk a testvéreket, hogy mint a 
mindennapi kenyérrel, éljünk Isten igéjével! Lehet például Útmutatónk – az a kis bordó 
borítójú könyvecske, amelyben egész évre találunk lelki útravalót: hétköznaponként két 
rövid, egymondatos és két hosszabb igeszakaszt, valamint egy rövid imádságot; vasárna-
pokon pedig ezeken kívül még egy zsoltárt, valamint az istentiszteleten oltár elıtti felol-
vasásra, illetve igehirdetési alapigeként elıírt szakaszokat is megjelölik. S a hittanórákon 
is azért tanítjuk meg a gyermekeknek a bibliahasználatot, mert úgy látjuk: egyes felnıtte-
ket az tart vissza az igeolvasástól, hogy nem tudják, hogyan igazodjanak el a Biblia sok 
könyve között. 
Reformátorunk arra is rádöbbent, hogy az örök életet nem 
lehet kiérdemelni. Isten nem köteles senkinek sem üdvössé-
get adni a vallásos teljesítménye alapján – hiszen még a leg-
szorgalmasabb gyülekezeti tagnak sincs elegendı hivatkozá-
si alapja –, de ingyen, kegyelembıl megajándékozza vele a 
Krisztusban hívıket. A félelmetes, ítélı Isten helyett Luther 
a kegyelmes, szeretı, mennyei Atyával találkozott, s megtapasztalta, hogy a bőnöktıl 
megsebzett, az élettıl megterhelt, a kapcsolataiban sérült ember számára Jézus jelenti a 
megoldást, a gyógyulást, a szabadulást. Ez indít bennünket is arra, hogy a gyülekeze-
tünkbe érkezıt ne az elvárásokkal és szabályokkal szembesítsük, ne a vallásos teljesít-

Reformáció ünnepének  
Útmutatóban közölt igéje:  

„Más alapot senki sem vet-
het a meglévın kívül, amely 
a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11) 
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ményt kérjük számon rajta, és ne ítéljük meg élete bizonyos, félresikerült dolgai miatt. 
Luther szerint a megtérés a döntı fordulat az ember életében, s ekkor minden gyökeresen 
megváltozik. Elfogadjuk, hogy Jézus a mi Megváltónk, aki életét adta a kereszten azért, 
hogy nekünk bőnbocsánatunk legyen és helyreálljon a bőn miatt megromlott kapcsola-
tunk Istennel. A megtérésbıl következik, hogy az Úr Jézusra alapozzuk ezentúl az éle-
tünket, és hagyjuk, hogy döntéseinkben, tetteinkben ı vezessen. Arra törekszünk mi is itt, 
Kecskeméten, hogy megszólaltathassuk az örömhírt Isten felénk forduló szeretetérıl és a 
Krisztusban felkínált új élet lehetıségérıl, hogy minél többen adják át az életüket Krisz-
tusnak és éljék át: milyen fantasztikus megváltott embernek lenni!          Hulej Enikı 

A reformáció kronológiájaA reformáció kronológiájaA reformáció kronológiájaA reformáció kronológiája 
Az alábbiakban vázlatosan visszatekintünk a kereszténység történetének a reformációig 
terjedı fı adataira, tényeire, majd a reformáció legfontosabb dátumaira, mozzanataira. 

33 körül: Krisztus kereszthalála, az elsı pünkösd, az egyház születése. 
1–4. század: Keresztényüldözések a római császárok korában. 
313: Konstantinusz császár türelmi rendelete. 
325: Niceai zsinat. 
380: Nagy Theodosius a kereszténységet a Római Birodalom kizárólagos vallásává teszi. 
5-7. század: A kopt, szír, nesztoriánus egyházak leválása. Az iszlám megjelenése. 
1054: Nagy egyházszakadás a nyugati és a keleti kereszténység között. 
13–14. század: Eretnekmozgalmak Európában, a kolduló rendek megjelenése. 
14–15. század: Elıreformáció: valdensek Franciaországban, Wycliffe követıi Angliában 
és a huszitizmus Csehországban (két szín alatti áldozás, puritán nemzeti egyház). 
1500 után: A reneszánsz pápák (Borgiák, Mediciek) visszaélései. 
1515: X. Leó pápa a Fugger-bankház közremőködésével kibocsátja a búcsúcédulákat. 
1517. október 31.: Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes kitőzi a wittenbergi vártemp-
lom kapujára 95 tételét (A hívek egész élete megtérés legyen. A bőnt csak Isten bocsát-
hatja meg; puritán egyházat, német nyelvő igehirdetést követel). 
1521: Birodalmi győlés Wormsban. Luther nem vonja vissza tételeit. V. Károly császár 
birodalmi átokkal sújtja. A következı éveket Luther „fogságban” tölti Wartburg várában, 
ahol németre fordítja az Újszövetséget. 
1529: A speyeri birodalmi győlésen a Luthert támogató fejedelmek protestálnak 
(tiltakoznak), innen a protestáns elnevezés. 
1530: Az Ágostai hitvallásban összefoglalják az evangélikus egyház tanítását. 
1524–25: Megjelenik az anabaptista (újrakeresztelı) irányzat; német parasztfelkelés 
Münzer Tamás vezetésével. 
1536: Megjelenik Kálvin János: A keresztény vallás rendszere c. mőve. (Üdvösséget 
kizárólag a Jézusba vetett hitünk révén, kegyelembıl nyerhetünk. A keresztséget és az 
úrvacsorát minısítette sakramentumnak. Az egyházat egy demokratikus konzisztórium 
irányította, ez világi szinten hatott az európai alkotmányosság kialakulására is. Kálvin 
Svájcban fellép a Servet Mihály vezette Szentháromság-tagadó unitáriusok ellen.) 
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1545–63: Tridenti zsinat (a katolikus egyház fıbb visszaéléseit felszámolják, tanító ren-
dek szervezıdnek, elkezdıdik az ellenreformáció). 
1598: IV. Henrik a francia hugenottáknak Nantesben vallásszabadságot biztosít. A pro-
testantizmus elsısorban az északi országokban terjed el (Németország, Skandinávia, Hol-
landia). 
1517: Már olvassák Luther iratait Magyarországon, 1526 után elterjed a három részre 
szakadt országban a lutheri, késıbb a kálvini reformáció, Erdélyben pedig megjelenik az 
unitárius vallás. 
1568: A tordai országgyőlésen János Zsigmond Európában elsıként elismeri négy fele-
kezet esetében a vallásszabadságot. 
17. század: Reformáció ihlette harcok a nemzet és a vallás szabadságáért (Bocskai István, 
Bethlen Gábor, I. és II. Rákóczi György, Thököly Imre vezetésével). 
A reformáció nagy eredménye volt Európában és hazánkban is az anyanyelvő igehirdetés 
elterjedése és az iskolahálózat továbbfejlıdése. Alapgondolata egész életünk állandó 
megtérésként történı megélése – tekintetünket Jézus Krisztusra szegezve. 

Dr. Károlyfalvi József 

Pápalátogatás egy kolostorbanPápalátogatás egy kolostorbanPápalátogatás egy kolostorbanPápalátogatás egy kolostorban    
Az újságolvasók többsége nem kapja fel a fejét erre a címre. Mi ebben az érdekes? En-
nek a látogatásnak azonban különös súlyt ad, hogy az erfurti kolostorban történt, ahol a 
katolikus egyház tanításával késıbb szembeforduló Luther Márton 1505-ben még katoli-
kus szerzetesként kezdte pályáját. A Német Evangélikus Egyház (EKD) vezetıi hívták 
meg – a két egyház közeledésének reményében – XVI. Benedek pápát erre a találkozóra. 
Nemcsak az evangélikus egyházi vezetık vártak pozitív eredményt ettıl a találkozástól, 
hanem Németország fele-fele arányban katolikus és evangélikus lakossága is. A minden-
napokban ugyan kielégítı a német evangélikus és katolikus hívek együttélése, a katolikus 
korlátozások mégis gyakran hátrányos helyzetbe hozzák a vegyes családban élıket. Kü-
lönösen a közös úrvacsora megoldhatatlansága jelent problémát.  
A pápa diplomatikusan kitért a két egyház közti vitás kérdések tárgyalása elıl. A közös 
úrvacsora ügyében sem tett reményt keltı nyilatkozatot. Elhangzott beszédében közvetve 
méltatta Luther Márton tevékenységét, kiemelve, hogy egész életében az Isten-kérdés, az 
Isten keresése vezérelte. Az ı örökségének nevezte, hogy az egyházat ma is az Isten-
kérdés foglalkoztatja. A különbözı egyházak fı feladatát abban jelölte meg, hogy közö-
sen tegyenek bizonyságot az élı Istenrıl, nyújtsanak segítséget a mai emberek Isten kere-
sésében, a hit erısítésével pedig vegyék fel a harcot a szegénység és elnyomás ellen.  
Bár a találkozó jelentıségét nem lehet figyelmen kívül hagyni, a pápalátogatás összessé-
gében negatív visszhangot keltett mind Németországban, mind az evangélikusság köré-
ben. Messze még az idı, mikor a pápa egyenjogú félként kezeli a protestánsokat. 
Nikolaus Schneider, a Német Evangélikus Egyház vezetıje ennek ellenére meghívta a 
pápát, hogy feledve az ötszáz év sérelmeit, vegyen részt a 2017-es reformációi ünnepsé-
geken. Az elıttünk álló hat esztendı még elég idıt ad annak eldöntésére, hogy a hívás 
elfogadásra talál-e…           Sárkányné Horváth Erzsébet 
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Honlapunkon  
• további fényképes beszámolókat talál a közelmúlt kiemelt gyü-

lekezeti programjairól a Képes krónikában, 
• elolvashatja az istentisztelet elején elmondott hirdetéseket, 
• letöltheti az igehirdetés hangfelvételét. 

http://kecskemet.lutheran.hu 

„Énekeljetek új éneket az Úrnak, Énekeljetek új éneket az Úrnak, Énekeljetek új éneket az Úrnak, Énekeljetek új éneket az Úrnak,     
énekelj az Úrnak, te egész Föld!énekelj az Úrnak, te egész Föld!énekelj az Úrnak, te egész Föld!énekelj az Úrnak, te egész Föld!”    (Zsolt 96,1) 
Gyülekezetünk énekkara kilenc éve alakult; elsı nyilvános fellépése 2002. december 
22-én, advent negyedik vasárnapján volt templomunkban. Azóta jöttek-mentek a tagok, 
de egy kis mag (tíz fı) jelenleg is együtt énekel kedd esténként, és szolgál az egyházi 
ünnepeken, alkalmakon. 

A tanév ideje alatt hetente tartunk próbát. Egynapos nyári találkozásaink a gyülekezet 
tıserdei Glória házában valósulnak meg. Az itt eltöltött kórustáborok áldásai érlelték 
meg névválasztásunkat, s így lettünk Glória Énekkar. De szerveztünk már egyéb – vo-
natos, autós – kirándulást is. Szolgálati lehetıségeink szintén bıvültek, például a városi 
ökumenikus jótékonysági hangversenyekre való meghívásokkal. 2009 ıszén énekeltünk 
a Déli Evangélikus Egyházkerület kórustalálkozóján, Kiskırösön. 

2011. szeptember 3-án és 4-én a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Kecskeméti 
Evangélikus Egyházközség támogatásával lehetıséget kaptunk arra, hogy megszokott 
itthoni környezetünktıl eltávolodva, szép tájak, jó borok, gyógyvizek segítségével épít-
sük énekkarunkban a testvéri közösséget és fejlesszük énektudásunkat. Énekeltünk 
templomban, egy vendégház udvarán, borozóban, az egri várban, a Szalajka-völgyben – 
hiszen mindenhol felemelı a Teremtıt énekkel dicsérni! 

Íme, néhány vélemény a kórustagoktól: 
„Az együtt éneklés megsokszorozza a lelkek emelkedettségét az éneklık és a hallgatók 
számára is.” 
„Az együtt éneklés öröme hozzásegít a hétköznapi gondok enyhítéséhez. Az elmúlt 
évek közös fellépései, programjai által kórusunk közösséggé kovácsolódott.” 
„Az ének szeretetéért és az elfogadó jó közösségért járok ebbe a kórusba.” 
„Az Úrnak tetszı, nekünk, énekkari tagoknak pedig lélekemelı cselekedet a közös 
éneklés karvezetınk szellemi és szakmai irányításával. A kórusvezetınk által kiválasz-
tott énekek az Úr dicsıítése mellett az emberek iránti szeretetünket is erısítik. Évek óta 
a várostól harminc kilométerre lakom, de így sem tudnék megválni az egyházamtól, a 
kórusunktól. Boldog vagyok, hogy van, aki hívásomra jött, és itt is maradt az énekkar-
ban. Éneklés közben tele van a szívem Jézus iránti szeretettel, közelebb érzem magam 
hozzá.” 

Szeretettel várunk énekelni vágyó testvéreket énekkarunkba! 

A Glória Énekkar tagjai 

Keresse már a 
facebookonfacebookonfacebookonfacebookon is  

gyülekezetünket! 

Kecskeméti Evan-
gélikus Egyház. 
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Elvesztem?Elvesztem?Elvesztem?Elvesztem?    
Gyermekkorom megrázó élménye volt, amikor az akkori 
egyetlen szupermarketben, a Corvin áruházban vásárlás közben 
elvesztem. Sírva kerestem édesanyámat a tömegben, de ez teljességgel 
reménytelennek tőnt, és egyetlen szóban, kiáltásban, bıgésben összpontosult – 
az elveszettség érzésében. 

Az október elsejétıl a hónap végéig tartó népszámlálás számba veszi, hányan vagyunk 
ebben az országban, amit hazánknak nevezünk. Sok mindenrıl szólnak a kérdések: gaz-
dasági, egészségügyi, szociális ügyekrıl. A 38. kérdés a lelki hovatartozásról szól. Itt 
bátran válaszoljuk: EVANGÉLIKUS VAGYOK! Azaz nem elveszett, mert Isten ezen a 
közösségen keresztül szólított meg. Van, akit még gyermekként a keresztségben, van, 
akit felnıttként életének egy helyzetében. Most nekünk kell megvallanunk, vállalnunk a 
gyökereket, hogy belıle gyümölcs legyen! 

Gyermekkorom eseményébıl tudom: nem engedhetem el azt a kezet, amely biztonságot 
jelent. Hitemet, egyházamat, Istenemet. Szeretettel biztatok mindenkit: valljuk meg, 
hogy evangélikusok vagyunk!       Kis János 

Népszámlálás 

Népszámlálás 

Népszámlálás 

Népszámlálás 2011
2011
2011
2011    

A Magyarországi Evangélikus A Magyarországi Evangélikus A Magyarországi Evangélikus A Magyarországi Evangélikus     
Egyház Püspöki Tanácsának Egyház Püspöki Tanácsának Egyház Püspöki Tanácsának Egyház Püspöki Tanácsának     
bátorítása bátorítása bátorítása bátorítása  

A tízévenkénti népszámlálás átfogó képet ad, többek között, Magyarország lelki erınlé-
térıl is. Megtudhatjuk, hogy hazánk polgárainak hol vannak a spirituális gyökerei, ki 
honnan táplálkozik lelkileg. 

A vallási hovatartozást tisztázó kérdés esélyt ad számunkra, hogy  megvalljuk hitünket, 
esetleg újra felfedezzük éltetı gyökereinket. 

Ebben az összefüggésben is iránymutató Péter apostol bíztatása: „legyetek készek min-
denkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tıletek a bennetek élı reménysé-
get.” (1Pt 3,15) 

A népszámlálás lehetıséget teremt számunkra, hogy megvalljuk élı reménységünket. A 
Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa bátorít minden hazánkban élı 
evangélikus hittestvért, hogy éljen ezzel a lehetıséggel, vállalja evangélikus gyökereit és 
éljen is belılük!  

Erıs vár a mi Istenünk! 

Budapest-Gyır, 2011. szeptember 12. 

  Gáncs Péter    Fabiny Tamás   Szemerei János  

 elnök-püspök       püspök       püspök 
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Károlyfalvi József, Kis János, Oroszné Tornyai Lilla, Sárkányné Horváth Erzsébet, Zsolczainé Vitális Judit 

A Lelkészi Hivatal címe: 6000 Kecskemét, Arany János u. 1.  
Telefon: 76/323-506; mobil: 20/824-3391; e-mail: janos.kis@lutheran.hu; hulejeniko@gmail.com 

Honlapunkról letöltheti a vasárnapi igehirdetés hangfelvételét: http//kecskemet.lutheran.hu 
Soli Deo Gloria közhasznú alapítványunk adószáma: 19049498-1-03 

Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

SzékSzékSzékSzék----örökbefogadásörökbefogadásörökbefogadásörökbefogadás    
Százötven éves lesz jövıre a kecskeméti evangélikus templom. Hálával gondolunk 
ıseinkre, akik Ybl Miklóst kérték fel a tervezésre, és megalkották a város egyik 
gyöngyszemét, „kis ékszerdobozát”. Templomunkat büszkén mutatjuk meg a hozzánk 
érkezı vendégeknek. 

Nagy örökség és felelısség az épület fenntartása. A templom elıtti üzletsorok 1984-
ben történt lebontása óta sokat tettünk a szépítéséért, mindig a lehetıségeinkhez mér-
ten. Városunk és egyháztagjaink adományai tették lehetıvé a munkálatokat. 

Ebben az évben a karzatok felújítása folyik. Új faburkolat kerül a veszélyessé vált, 
százötven éve készült fa részek helyére. 

Hogy a mi nemzedékünk is megmutassa egyházszeretetét a nem könnyő idıkben – és a 
jövı nemzedék reánk is szeretettel emlékezzen majd –, lehetıséget kínálunk. 

Te is tehetsz valamit: hozzájárulhatsz a berendezéshez egy székkel! Lesz egy szék a 
templomtérben, amelynek a költségéhez egy székjegy megvásárlásával te is hozzájárul-
hatsz. A jegy ötezer forint értékben kapható a lelkészi hivatalban. 

Eddigi szeretetüket, adományukat köszönve, Isten dicsıségére, a gyülekezet javára 
legyen ez a szándék!         Kis János 

Rendszeres hétközi alkalmainkRendszeres hétközi alkalmainkRendszeres hétközi alkalmainkRendszeres hétközi alkalmaink    
A Lelkészi hivatal épületében  
(Arany János u. 1.) 
Kéthetente hétfın 17 órakor dolgozó felnıttek 
alkalma  
Kedden 17.30 órakor énekkar  
Kéthetente szerdán 10 órakor Baba-Mama Klub  
Csütörtökön 14.30 órakor gyülekezeti hittan  
Csütörtökön 15.30 órakor ifjúsági óra   

Az Idısek Napközi Otthonában  
(Szabadság tér 3.)  
Hétfın, szerdán és csütörtökön 10 órakor igei 
alkalom nyugdíjasoknak 

Vasárnap 10 óra 
Istentisztelet – a hónap elsı vasár-
napján úrvacsorával, a harmadikon 
könnyőzenés liturgiával.  
Az istentisztelet ideje alatt gyer-
mekórát is tartunk. 
A kisgyermekes anyukák kivetítın 
követhetik az igehirdetést. 
Konfirmációs óra az istentisztelet 
után. 


