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Ülök a lelkészi hivatalban, épp a hírlevelet 

állítom össze a számítógépen. A nyitott ablak 

előtt elsuhan egy anyuka a kislányával. A 

beszélgetésnek csak egy foszlányát csípem 

el. „Úgy várom már a vasárnapot!” – mondja 

lelkesen a kislány. „Miért?” – kérdezi az 

anyuka. Sajnos a választ már nem hallom, 

mert továbbgurulnak a biciklik. 

A kérdés még bennem motoszkál. Miért várja 

a vasárnapot? Talán lesz egy különleges csa-

ládi program vagy szülinapi zsúrra megy 

aznap? S miért a vasárnapot várja? Mert ha a 

pénteket várná, akkor talán az iskolakezdésre 

gondolna, hiszen idén pénteken kezdődik a 

tanév. Miért pont a vasárnapot mondta? 

Még mindig fülembe cseng a vidám gyerek-

hang: „Úgy várom már a vasárnapot!” S el-

merengek, mit üzen Isten számomra ezzel. A 

vasárnap az Úr napja, a testi-lelki felüdülés 

ideje. A 10 órakor kezdődő istentiszteleten 

kicsinyek és nagyok egyaránt érezhetik Isten 

közelségét, hallhatják útmutató igéjét, éne-

kelhetik a dicséreteket és átélhetik a gyüleke-

zeti közösséghez tartozás örömét. 

Talán olykor azt érezzük a hétköznapok so-

rán, hogy várjuk a hétvégét, amikor jut időnk 

másra is a munkán kívül. Vágyódunk-e az Úr 

napjának megszentelésére is? 

Talán olykor több időt szeretnénk Istennel 

tölteni, mint amit a reggeli-esti gyors igeolva-

sás enged, és sóvárogva gondolunk a vasár-

Vasárnap – ajándék és lehetőség 

napra, amikor majd félreteszünk mindent 

azért, hogy lelkünk szomjúságát enyhítsük. 

Talán el sem tudjuk képzelni az életünket a 

vasárnapi istentisztelet nélkül. S ha valami 

mégis megakadályoz abban, hogy elmenjünk 

templomba, még jobban várjuk a következő 

alkalmat. S ha a betegség hosszú időre ágy-

hoz vagy otthonunkhoz köt, akkor sokszor 

sóhajtunk fel: Bárcsak mehetnék! 

A Szentírás első lapjain olvashatjuk a világ 

teremtésének történetét. Hat nap alatt terem-

tette Isten a mennyet és a földet, a hetedik 

napon pedig megpihent. Megáldotta és meg-

szentelte Isten a hetedik napot. Fontos üzene-

te ennek az igének, hogy Isten ezt azért tette, 

hogy megmutassa nekünk a dolgok jó rend-

jét. Hiszen nem lehet napi 24 órában, heti 7 

napban megállás nélkül dolgozni. Aki nem 

tud megállni, pihenni, testileg és lelkileg (!) 

feltöltődni, az előbb-utóbb összeroppan. 

Egy új tanév és munkaév kezdetén sokan 

nagy tervekkel indulnak. Teljesíteni feladato-

kat, elérni szép eredményeket, hajtani, küz-

deni, odaérni mindenhová, ami fontos. Ne 

felejtsük el legfontosabbat se: a vasárnap 

szükségességét és lehetőségét, hogy lelkileg 

felüdülve, békességre lelve, új erővel meg-

ajándékozva, Isten áldásával vethessük bele 

magunkat a mindennapokba. 

Ugye, mi is várjuk a vasárnapot? 

Hulej Enikő 

Urunk, ím, megjelentünk Templomodban, hogy dicsérjünk, S tőled, gazdag Istenünk, Lelki, 

testi jókat kérjünk, Hogy hallgassuk szent igédet, S ahhoz szabjuk életünket. 

Minden jónak forrása, Add erődet szándékunkhoz, Szentlelkednek áldása Járuljon buzgósá-

gunkhoz, Vezéreljen igazságra, Kegyességre, boldogságra. 

Jézus, a te beszéded Teremjen jó gyümölcsöket, Szent igéd és Szentlelked Ítélje meg bűnein-

ket, Vigasztaljon bánatunkban, Bátorítson halálunkban! (Evangélikus Énekeskönyv, 283. ének) 
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Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót! 

Endreffy Máté vagyok, az Evangélikus Hit-

tudományi Egyetem hallgatója, és örömmel 

mondhatom, hogy 2017 szeptemberétől a 

kecskeméti evangélikus egyházközség hato-

dévese. 

Békéscsabán nőttem fel, nagy gyülekezet-

ben, de akik a lelkészi pálya felé tereltek 

engem, azok egy sokkal kisebb gyülekezet 

tagjai, a családom. Szüleim mindketten 

evangélikusok, felmenőim között pedig nem 

kell sokáig keresgélni ahhoz, hogy lelkészt 

találjon az ember. Az ő életük és szolgála-

tuk példaként állt és áll ma is előttem. Szü-

leim sajnos korán elhunytak, édesapám 10, 

édesanyám pedig 15 éves koromban. Szava-

ik, tanításaik, vasárnapi és karácsonyi áhíta-

taik mégis hatással vannak rám a mai napig. 

Három testvérem van, két bátyám és egy 

húgom. Idősebb bátyám szoftverfejlesztő-

ként dolgozik, a fiatalabbik hittantanárként, 

a húgom pedig most végzett tanító szakon. 

Középiskolás tanulmányaim végén az evan-

gélikus teológia lelkész szakára esett a vá-

lasztásom, mert úgy éreztem, és érzem ma 

is, hogy ez az a terület, ahol a legjobban ki 

tudok bontakozni, és a legjobban tudom 

Istent és embertársaimat szolgálni. A teoló-

Új hatodévesünk bemutatkozása 
giai éveim alatt nagy hatással volt rám az 

árvaházi misszió, amelyet néhány teológus 

barátommal és a bátyámmal végeztem. Re-

mélem, hogy lelkészi szolgálatom alatt közel 

kerülhetek majd a missziónak ehhez a terü-

letéhez, és segíthetek a nehéz sorsú gyerme-

keken. 

Teológus éveim alatt sok áldás ért, közülük 

a legnagyobb az, hogy megismerhettem 

Sikter Annát (Pankát). Ő most végzett a 

teológián lelkipásztori munkatárs szakon, és 

szeptembertől kezdi meg az ELTE tanító 

szakát. Akárcsak én, ő is szeretne lehetőség 

szerint becsatlakozni a kecskeméti evangéli-

kus gyülekezet életébe, és ilyen formában is 

részesedni Isten gazdag áldásában, amit egy 

közösségen keresztül kaphat az ember.  

Remélem, hogy a lehető legtöbb tapasztala-

tot sikerül majd megszereznem Kecskemé-

ten ahhoz, hogy minél jobban tudjam végez-

ni lelkészi szolgálatomat később. 

Isten áldását kívánom a gyülekezet életére és 

munkájára! 

Szeretettel: Endreffy Máté 

Vasárnapi igehirdetések, hírek,  

események gyülekezetünk honlapján: 

http://kecskemet.lutheran.hu 

Felemelő érzés, ha evangélikus gyülekezete-

ink a teológiai jellegű találkozások mellett a 

művészet területén is kapcsolatot találnak 

egymással. Ilyen alkalom volt a ceglédi fotó-

művész, Baán Katalin kiállításának megnyi-

tója július 16-án. 

Kis János lelkészünk köszöntője után 

Szlaukó Orsolya ceglédi lelkésznő bemutatta 

az alkotót és ismertette pályafutását. A ket-

tős fényképezéssel készült, egyedi színt ka-

pott képek mindegyike alá egy-egy, a Zsol-

tárok könyvéből vett idézet került. A kiállí-

tás rendkívül népszerű volt Cegléden a Mú-

zeumok éjszakáján, s gyülekezetünk tagjai-

nak tetszését is elnyerte. 

Az egymásra fényképezett képek hatása, 

színvilága az alkotások elé bilincseli, szinte 

szuggerálja a kiállítás nézőjét. Minden bi-

zonnyal órákat venne igénybe a képek és az 

alájuk írt zsoltárok összefüggésének értelme-

zése, megértése. 

Czékmány Szandra orgonajátékával örven-

deztette meg a megnyitó résztvevőit. 

Baán Katalin kiállítása 
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Júliusi lelkészszentelések 

Barcsik Zoltán lelkészavatása 
Kecskemét, 2017. július 1. 

Öröm egy gyülekezet számára a belőle in-

dult fiatal lelkész felszentelése. Július 1-jén 

Barcsik Zoltánt szentelte lelkésszé templo-

munkban Gáncs Péter püspök. 

A lelkészjelölt választott igéje: „Minden jó 

adomány és minden tökéletes ajándék on-

nan felülről, a világosságok Atyjától száll 

alá, akiben nincs változás, sem fénynek és 

árnyéknak váltakozása.” (Jak 1,17) 

Püspök úr igehirdetésében hangsúlyozta: 

nem a világ értékrendje szerinti csillogást 

kell követnünk, mert a celebek legfeljebb 

hullócsillagok. Az igazi világosság Istentől 

érkezik, tőle kaptuk a legnagyobb ajándé-

kot, a Megváltót, Jézus Krisztust. Isten Fiá-

ban a Teremtő a Lelkét adja nekünk, benne 

fejeződik ki felénk Isten mosolya. Ezért a 

legcsodálatosabb ajándék az a hivatás, 

amely Isten ajándékait közvetíti, és amely-

nek útján most elindulhat fiatal testvérünk.  

Énekkel szolgált a kecskeméti és a soltvad-

kerti gyülekezet énekkara. A lelkészek igei 

áldással köszöntötték fiatal szolgatársukat.  

Az úrvacsora kiszolgáltatásában az immár 

felavatott lelkész is részt vett, majd ezt kö-

vetően köszöntések hangzottak el. Szabóné 

Mátrai Marianna, az Evangélikus Hittudo-

mányi Egyetem tanára Zoltán tanulmányi 

munkáját felidézve, megemlítette szorgal-

mát, pontosságát. Kis János kecskeméti 

lelkész a hit által kapott indíttatásáról, Ho-

moki Pál soltvadkerti lelkész pedig a hato-

déves gyakorlat alatti igényes munkájáról 

beszélt. Gyülekezetünk felügyelője, Krett 

György átadta a kecskemétiek ajándékát, 

egy facsimile Vizsolyi Bibliát. A gyüleke-

zet és a család az udvaron vendégül látta a 

megjelent testvéreket. 

Barcsik Zoltán lelkészi szolgálatát Bonyhá-

don kezdi meg. 

Hegedüs Gábor lelkészavatása 

Kaposvár, 2017. július 15. 

Örömteli ajándék, hogy egy lelkészszentelés 

kapcsán bepillantást nyerhettünk a Nyugati 

Egyházkerület életébe. 

Ünnepi alkalmon vettünk részt, Kecskemét-

ről mintegy harmincan, július 15-én a szép 

környezetben lévő, 1928-ban épült kaposvári 

evangélikus templomban. 

Réth Katalint és Hegedüs Gábort szentelte 

ott lelkésszé Szemerei János püspök. Mi a 

gyülekezetünkben hatodévesként szolgált 

Gábor kapcsán voltunk érintettek. 

Az igehirdetés alapigéje: „Neked adom a 

mennyek országának kulcsait…” (Mt 16,19) 

Az ige bepillantás nyújt Isten műhelyébe, 

hogy hogyan ad erőt a megújulásra, a szolgá-

latra, a szeretetre, a hit általi megerősödésre. 

A mostani lelkészszentelés és egykor az 

apostoli szolgálatra történő elhívatás sok 

szempontból hasonló. 

Püspök úr örömmel említette, hogy Katalin 

és Gábor az ő hittanosa volt, és a helyi ifjú-

ságban történt lelki épülésük. Lelkészként 

feladatuk lesz embertársaink szeretetre, hi-

tünk értékeire történő tanítása. Bár 500 éve 

Luther megjavította a zárat, a közel kétezer 

éves krisztusi kulcsátadás ma is aktuális. 

A fogadalomtételt követően Szemerei János 

kézfogással fogadta egyházunk lelkészei 

sorába a két fiatal teológust. A lelkészek igei 

áldása után úrvacsoraosztás következett, 

majd köszöntések hangzottak el.  

Szót kaptak az új lelkészek is. Katalin hitval-

lása: „De akik az Úrban bíznak, erejük meg-

újul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és 

nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak 

el.” (Ézs 40,31)  

Gábor igéje: „Ne aggóddjatok tehát a holna-

pért, mert a holnap majd aggódik magáért: 

elég minden napnak a maga baja.” (Mt 6,34) 
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Június  19-én reggel a templom mellől elin-

dultunk a tőserdei  Glória házba. Miután 

odaértünk, kipakoltuk a cuccainkat és el-

foglaltuk  a szobáinkat. Megreggeliztünk, 

majd a reggeli áhítat után elindultunk a 

strandra. Szerencsére szép napos időnk 

volt. Néhányan kártyáztak, de a legtöbben a 

medencében töltötték idejüket. A strandon 

ebédeltünk. Délután elindultunk vissza 

a  Glória házba. Az udvaron pingpongoz-

tunk, kártyáztunk,  labdáztunk. Miután 

megvacsoráztunk,  kiültünk a tábortűz mel-

lé és meghallgattuk az esti áhítatot. Másnap 

reggeli tornával kezdtük el a napot. A tornát 

játék követte, majd a reggeli. Elindultunk a 

Konfirmandus tábor 
A tavasszal konfirmált fiatalok tábora 

strandra, sokat medencéztünk, társasjátékoz-

tunk, jól éreztük magunkat.  Hazaértünk  és 

megvacsoráztunk, majd  játszottunk. Az 

áhítat után lefeküdtünk aludni.  A szerdai 

program hasonlított a keddihez. Számomra a 

csütörtöki nap volt a legérdekesebb, mert a 

strandon Gábor sok új játékot és fejtörőt 

mutatott, s ezen a napon rendeztük meg a 

kézilabda versenyt is. A péntek a vetélkedők 

napja volt, a feladatok mellett  tejszínhabos 

müzli evő versenyen is részt vettünk és ver-

set is írtunk. Sajnos egyszer minden jó dolog 

véget ér. Délután sok új élménnyel indultunk 

vissza a templomhoz. 

 Dovicsin Máté 

A további köszöntésekre a Munkácsy Mi-

hály Gimnázium aulájában került sor. Ének-

karunk a kaposvári énekkarral közösen az 

„Áldjon meg téged, áldjon az Úr!” című 

kánonnal kívánt áldást a két fiatal lelkész 

életére, munkásságára. 

Gábor Boba gyülekezetében, Katalin pedig 

Békéscsabán, az evangélikus gimnázium-

ban kezdi el hivatása gyakorlását. 

Károlyfalvi József 

Ifjúságunk Tőserdőn és Bánkon  

Egy szuper napot tölthettünk együtt az ifjú-

ságunkkal Tőserdőn. Június 16-án reggel, 

mikor kiértünk, lelkészeink tartottak nekünk 

áhítatot, aztán rengeteget beszélgettünk, ját-

szottunk, felállítottuk a sátrat a konfirman-

dusoknak (akik a következő héten ott tábo-

roztak), Gábor által készített finom ebédet 

ettünk, és egész nap csodás pillanatokat él-

tünk meg, amiért Istennek hálával tartozunk.  

Ezzel azonban nyári programjainknak nem 

lett vége, ugyanis idén országos szervezés-

ben táboroztunk. Július 3–9. között a bánki 

ifjúsági tábor résztvevői voltunk és életre 

szóló élményekkel tértünk haza. Az, hogy a 

saját ifjúságunkon kívül nem ismertünk más 

városból érkezőket, egy percig sem okozott 

problémát, hiszen mindenki, a lelkészek és a 

fiatalok egyaránt, közvetlenek, kedvesek 

és érdeklődők voltak.  

Minden reggelünket és esténket áhítattal, 

sok-sok énekléssel és Isten közelségével 

kezdtünk és zártunk. Rengeteg új ismerős-

re, barátra találtunk, akikkel a csoportbe-

szélgetéseken, a szabadidőben, a játékok 

közben jobban megismertük egymást. Sok 

fantáziadús és különleges programon is 

részt vettünk. Barátainknak, vezetőinknek 

pedig írhattunk kedves sorokat, amivel 

boldog pillanatokat szerezhettünk nekik. A 

hétvégén nagy szeretettel köszöntünk el és 

boldogan ígértük meg, hogy jövőre újra 

ugyanitt együtt leszünk és hálát adunk 

Istennek! 

Berta Zsófia 



5 

Lélekzet                       2017/3. Tanévnyitó 

Napközis tábor  

Gyülekezetünkben az évek alatt hagyo-

mánnyá vált a napközis tábor, ahol a gyere-

kek minden évben megismerkednek egy-

egy bibliai történettel és el is játsszák azt. 

Idén 15 gyermek vett részt ebben a három-

napos táborban, a téma – a reformáció 500. 

évfordulójára tekintettel – Luther Márton 

élete volt. Kicsik és nagyok egyaránt érdek-

lődéssel hallgatták Enikő néni „meséjét”, és 

nagy volt a verseny egy-egy szerepért is. A 

nagyobb élmény kedvéért még rajzfilmet is 

néztek, ami kifejezetten erre a jeles ese-

ményre készült.  

A történeten kívül csapatverseny és kézmű-

veskedés is volt. A gyerkőcök kiszíneztek 

egy óriási plakátot, valamint Luther-rózsás 

kitűzőt is készítettek. A csapatoknak pedig 

minden nap játékos feladatokat kellett meg-

oldani; volt cetlikeresés a templomban, na-

ponta totó és élő társasjáték is. Ezekért Eni-

kő néninek lehet köszönetet mondani. A 

délutánokat játszóterezéssel, színezéssel, 

karkötőfűzéssel és társasozással töltötték. 

Ebben a négy ifis fiatal segített. 

Idén sem maradhatott el a szokásos uszodá-

zás. János bácsi jóvoltából most is sok vi-

dám vizes feladat színesítette a vizes déle-

lőttöt. 

A hét végére mindenki nagyon elfáradt, de 

élményekkel a szívükben mentek haza. 

Fülöp Dorka és Anna 

Élménybeszámoló 
Ismerkedős nap új konfirmandusaink számára 

Egy vidám és élménydús napot tölthettem 

el augusztus 29-én a konfirmandus társaim-

mal Tőserdőn, ahol hittanos foglalkozáso-

kon vehettünk részt. Emellett a helyi stran-

dot is meglátogattuk. A sok játék sem ma-

radhatott ki a felejthetetlen napból, és a sok 

élmény közt jutott idő egy finom ebédre is.  

Mindenki készült egy kis házi süteménnyel, 

amit örömmel fogyasztottuk. Új barátságok, 

kapcsolatok születtek. A nap arról szólt, 

hogy jobban megismerhessük egymást és 

Istent. Én már várom az év végi tábort.  

Abonyi Olivér 

Vannak, akik egészen kicsi korukban közel 

kerülnek Istenhez azáltal, hogy szüleik 

elviszik őket templomba vagy bármilyen 

hittanos foglalkozásra. Vannak, akik csak 

általános iskolában találkoznak Jézussal, és 

olyanok is, akik felnőttként. Mégis minde-

gyikőjüknek ugyanolyan fontos a hit. Min-

degyikőjük imádkozik, olvassa a Bibliát, jár 

templomba. A hit életük részévé vált.  

A hit az, ami egy keresztény ember életét 

meghatározza, irányítja. Isten szeretete mun-

kálkodik bennünk, segít döntéseink megho-

zásában. A hit azt is jelenti, hogy nem kell 

félnünk, nem kell szégyenkeznünk. Bizton-

ságban vagyunk, Isten vigyáz ránk. Isten 

szeretete azt jelenti, hogy egyengeti előttünk 

az utat, nem hagyja, hogy a szükségesnél 

rosszabb dolgok történjenek velünk.  

Egyik nap olvastam egy idézetet, amiben az 

illető arról írt, hogy az út vége mindig jó, ha 

A hit szerepe az ember életében 
Az elmúlt tanévben hittanosaink azt a feladatot kapták, hogy fogalmazzák meg, sze-

rintük mit jelent a hit az ember életében. Íme két fogalmazás.  
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Családi csendeshét Piliscsabán 

valami nem jó, akkor az nem az út vége. 

Erről az jutott eszembe, hogy a hitben is így 

van: a halálunk pillanatában és azután már 

Isten országához tartozunk, ennél nagyobb 

ajándék és öröm nincs.  

Egy másik példa arra, hogy a hit egy megha-

tározó eleme az életünknek: az egyik inter-

netes felületen megosztott valaki egy képet 

arról, hogy az utunk nem mindig egyenes, 

vannak benne kanyarok és buktatók, és 

egyedül Isten az, aki segít abban, hogy ez 

minden ember számára a lehető legoptimáli-

sabb legyen.  

Ezekből is látszik, hogy felgyorsult vilá-

gunkban is vannak különböző lehetőségek 

és módok arra, hogy a hittel és Istennel kap-

csolatos tanítások és pozitív gondolatok, 

isteni útmutatások a lehető legtöbb arra vá-

gyó emberhez eljussanak.  

Fülöp Anna 

A hitnek, úgy gondolom, az összes ember 

életében nagy szerepe van.  

Mindenki hisz valamiben vagy valakiben. 

Akár egy tárgyban, akár egy természeti je-

lenségben látott istenségben, Allahban vagy 

a keresztény Istenben, más ember erejében, 

vagy csak magában. De hisz. Ez határozza 

meg a viselkedési formákat, a másokhoz 

való viszonyulásunkat, a mindennapjainkat.  

Számomra a keresztény hit a legmeghatáro-

zóbb, vagy inkább szeretném, hogy az legyen. 

Amikor érzem, hogy Isten közel van hozzám, 

és jelen van az életemben, sokkal jobban ér-

zem magamat. Hirtelen céljaim vannak, tele 

vagyok életkedvvel, türelmes vagyok az em-

berekkel, mindenben igyekszem a jót látni. És 

ami a legfontosabb: tele vagyok szeretettel 

Isten és emberek iránt. De ez az állapot sajnos 

nem mindig tartós. Sokszor le lehet térni az 

Isten útjáról.  

Amikor már nem Jézuson keresztül nézem a 

világot, megmakacsolom magam és csak ma-

gamban kezdek el bízni. Ez egy ideig jó ér-

zéssel tölt el, amíg sikerülnek a dolgok, és 

minden úgy megy, ahogyan azt akartam, és 

elterveztem. Viszont ha porszem kerül a gé-

pezetbe, és rájövök, hogy ennek én vagyok az 

oka, megyek Istenhez. Úgy érzem, Ő mindig 

velem van, még ha eltaszítottam is magamtól.  

Istenben hinni jobb, mint magunkban. Csak 

kérni kell Őt, hogy segítsen megmaradni a 

helyes úton. Ha ez sikerül, megtaláljuk az 

egyensúlyt, és boldog emberek leszünk az 

Istenbe vetett hitünk által. Mert szerintem 

minden ember célja a tartós boldogság eléré-

se. És úgy hiszem, hogy ez egyedül Istennel 

valósulhat meg.  

Molnár Dóra 

„Szentek legyetek!” „Hinni taníts, Uram!” – 

E két téma hívta össze azt a százfős közös-

séget, akik június 3. hetében a piliscsabai 

családi csendeshétre jelentkeztek. A résztve-

vők nagyobb része már többször átélte e 

hitmélyítő hét áldásait, s ez alkalommal is 

sok gyerek töltötte itt, a Béthelben a nyári 

szünet első hetét. A szolgálattevők között 

újként köszönthettük Grendorf Péter lel-

készt, a reggeli áhítatok vezetőjét és Fe-

renczy Ilona zenetörténészt, aki Luther-

énekekről és a régi protestáns énekesköny-

vek jellegzetességeiről tartott előadást. A 

tábor koordinátora, Győri Gábor lelkész sok 

játékos ötlettel mozgósította a jelenlevő ifja-

kat, középkorúakat és időseket. Volt bibliai 

vetélkedős délután, kirándulás, társasjátéko-

zás. A lelkész úr zenei vezetése szintén pezs-

dítő lendületet adott az ifjúsági énekek meg-

szólaltatásához. 

A két téma, a szentség és a hit tulajdonkép-

pen Isten és az ember kapcsolatáról szólt. E 

kapcsolat alapja a hit. Isten útja az emberrel 

Ábr(ah)ámmal kezdődött.  
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Gyerekszáj  
Turisták sétálnak el templomunk mellett. Egy gyerek 

odaszalad a templom falán lévő emléktáblához és a 

tervező nevét így olvassa: Ypszilon Bé El Miklós 

Ábrahám hitéletének útja az esti áhítatokon 

került közelebb hozzánk. Balicza Iván nyu-

galmazott lelkész rámutatott: Isten beleszól 

az életünkbe, és kell ez a radikális beleszó-

lás ahhoz, hogy új kezdődhessen. Nem lehet 

beleszületni az újba! 

A hit következménye a szentté válás. Ez a 

folyamat került kibontásra a délelőttök al-

kalmain a következő témák szerint: Ki a 

szent? Szentnek lenni a családban, a hivatás-

ban, a világban. Szentek öröksége. Grendorf 

Péter többször hangsúlyozta, hogy a szent-

ség nem cél, hanem viszony, a hit folyama-

tának következménye akkor, ha meghallom 

az Igét, amit elfogadok és döntök Isten mel-

lett. Vagy teljesen elfogadom Jézust, vagy 

egyáltalán nem fogadom el. Van egy Krisz-

tus előtti és egy Krisztussal való élet a meg-

szentelődés folyamatában, és ez az új egé-

szen más. Nem lehet foltozgatni, mindent 

meg kell változtatni. 

Ábr(ah)ám első 75 éve nem volt említésre 

méltó, hiszen a Biblia akkor ír róla, amikor 

Isten szólt hozzá, és Ábrám meghallva Isten 

hangját döntött és rálépett az új útra. (1Móz 

12,1–4) Kérdés: Meggyűlölök-e mindent az 

előző életemből? Semmi nem maradhat úgy, 

mint eddig! 

Volt szó az elesésről, a reménytelenség ér-

zéséről a hivatással kapcsolatban Péter éle-

tére tekintve. Jó volt hallani: Ha üres a háló, 

ha üres a szív, Jézus megtalál bennünket 

zárt ajtókon is – s rádöbbenni: Jézus nélkül 

üres a háló!  

Jézus szembesít a bűnnel. Pétert nem a tanít-

ványi nevén szólítja meg Jn 21,15–19-ben. 

Ábrám is letért a hit útjáról, amikor az éhín-

ség elől Egyiptomba menekült, mert nem 

Istenre, hanem a körülményekre nézett és a 

maga kezébe vette az irányítást. (1Móz 12) 

Isten nem állította le Ábrámot, még csak 

meg sem mosta a fejét. Ő megbocsát. Vi-

gasztaló volt hallani, hogy Isten a megszé-

gyenülés ellenére sem engedi el az ember 

kezét. A próbákkal tanít. 

A világban való szent példájaként István vér-

tanú alakjára figyelhettük – kiemelve, hogy ő 

telve volt Szentlélekkel és így kegyelemmel, 

erővel. (ApCsel 6–7. rész) A tiszta szív olyan 

mint a tiszta pamut, amely vegyítetlen; lehet 

piszkos, de teljesen csak pamut.  

Ábrám életében megtörtént az igazi fordulat. 

(1Móz 15,6) „És hitt az Úrnak.” Isten külön-

leges kapcsolatot ad Ábrámnak, egyenrangú 

szövetséges partnere lesz. Névváltozás törté-

nik: Ábrámból Ábrahám lesz. Nagy öröm, 

hogy amit Isten ígér nekem (nem azt, amit én 

kiválasztok magamnak!), azt beteljesíti. 

(Közel 7000 ígéret van a Bibliában.) A mi 

dolgunk: Vele járjunk, Benne legyünk 

(nemcsak közelében)! „Isten közelebb van 

hozzánk, mint a bőrünk, bensőnk… Szeretni 

az Urat teljes szívből, tiszta, azaz osztatlan 

szívből!” – tanította Balicza Iván. 

Ábrahám mindennél jobban szerette Istent.  

Az emberileg lehetetlenben bízott, amikor 

Izsák feláldozását kérte tőle az Úr. Itt bizo-

nyosodott be Ábrahám hite, mert Isten ebben 

a próbában azt kérte valójában, hogy Ábra-

hám önmagát áldozza fel. 

A csendeshét utolsó napján az elmúlás és 

örökség kérdéséről volt szó. Akik Ábrahám 

hitével szeretik Istent, azoknak van öröksé-

gük. Nagy kegyelem, hogy magával az Isten-

nel lesz kapcsolatunk, közösségünk az üdvös-

ségben. Visszajuthatunk oda, ahová tarto-

zunk. A földi életből való kilépés ugyan na-

gyon nehéz, de mellettünk van az, aki átvezet 

ezen a „határállomáson”. A szenteknek is van 

jelzésük (mint a diplomáciai autóknak, me-

lyeket már nem ellenőriznek!). Jézus ott állva 

mondhatja: „Ő az enyém!” Ámen. 

Oroszné Tornyai Lilla 
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A reformáció gyors terjedése 
Luther élete – 3. rész 

1517-ben, amikor Luther Márton megfogal-

mazta és kiszögezte 95 tételét a wittenbergi 

vártemplom kapujára, még nem ismerték az 

internetet, az okos telefont és a többi gyors 

hírközlési eszközt. A reformáció tanítása 

mégis hihetetlen gyorsasággal elterjedt, rö-

vid időn belül átlépte az országhatárokat. 

Többek között hazánkét is. A reformáció 

előjelei már 1521–22-ben jelentkeztek Ma-

gyarországon. Egy korabeli vizsgálati jegy-

zőkönyv tanúsága szerint 1524-ben az egy-

szerű emberek Luther írásait olvasták Sop-

ronban: „amikor összejöttek a kocsmába, 

egy, aki érti, olvassa a lutheri könyveket, a 

többiek hallgatják, tízen, húszan, ahányan 

vannak…” 

A reformáció tanításának terjedését nagy-

mértékben segítette a könyvnyomtatás felta-

lálása és alkalmazása, és a reformáció moz-

galma ezt az új eszközt tudatosan a maga 

szolgálatába állította. 

A 95 tétel közzétételével egy időben Luther 

levelet írt Albert mainzi püspöknek, amely-

ben tiltakozott a búcsúcédulák árusítása el-

len, kétségbe vonva ezek hatékonyságát és a 

95 tételben vitára bocsátotta a saját állás-

pontját. A püspök megvizsgáltatta Luther 

tételeit a mainzi egyetemmel és egyben érte-

sítette X. Leó pápát Luther fellépéséről. A 

pápa először azt hitte, hogy a „szerzetesek 

közti civódásról” van szó, nem vette komo-

lyan Luther fellépését. Egyesek szerint 

„részeg németnek” nevezte, aki később meg 

fogja gondolni magát. Később mégis eret-

nekpert indított ellene és felszólította, hogy 

60 napon belül jelenjen meg Rómában a 

szent inkvizíció előtt és adjon magyarázatot 

tételeire. Bölcs Frigyes szász választófejede-

lem féltette Luthert és kieszközölte, hogy a 

pápai bizottsági kihallgatás Németország 

területén történjen. Így került sor Luther és 

Cajetán bíboros találkozására Augsburgban. 

Itt Luthert felszólították, hogy vonja vissza 

tanait, de érdemi vitába nem bocsátkoztak 

vele.  Luther még akkor is – igaza védelmé-

ben – a „rosszul értesült pápától” a „jól 

értesítendő pápához” fordult, megegyezést 

remélve.  

A következő évben egy lipcsei vitában Jo-

hann Eck ingolstadti egyetemi tanárral való 

vitában már a pápai hatalom kérdése került 

a középpontba. Luther kijelentette, hogy a 

pápa és a zsinatok tévedhetnek. Bizonyíté-

kul azt hozta fel, hogy a konstanzi zsinat 

igaztalanul ítélte el Husz Jánost Ezzel a 

kijelentéssel ellenfele bizonyítottnak látta a 

huszita eretnekséget Luther tanaiban. Ezu-

tán már nem volt visszaút, nyílt szakítás 

következett be a pápával. Az 1520. június 

15-én kibocsátott bullában egyházi átokkal 

fenyegették meg Luthert, ha a 95 tételéből 

41 kifogásolt tételt 60 nap alatt nem von 

vissza. Ellenkező esetben eretneknek nyil-

vánítják, és egyházi átokkal sújtják. A bullát 

a lakosság heves tiltakozása ellenére kihir-

dették Németországban. Válaszul Luther 

december 20-án nyilvánosan elégette az 

átokbullát és a pápai rendeletgyűjteményt. 

Az elégetés közben halkan néhány latin szót 

mormolt. Állítólag ezeket: „Mivel megza-

vartad Isten igazságát, pusztítson el az örö-

kös tűz.” 1521 januárjában X. Leó pápa 

kimondta az egyházi átkot Luther felett és 

kiközösítette őt az egyházból. 

A szász választófejedelem, Bölcs Frigyes 

azonban ragaszkodott ahhoz, hogy Luthert 

meghallgatás nélkül ne átkozzák ki és nem 

volt hajlandó Luther ellen semmit tenni.  A 

döntést végül is a birodalmi gyűlésre bízták. 

1521-ben a fiatal V. Károly császár 

Wormsba hívta össze a birodalmi gyűlést. 

Luthert is meghívták a birodalmi ülésre, sőt 

a császár kíséretet és 21 napos menlevelet is 

biztosított számára. 
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Keresse gyülekezetünket a facebookon is!  

Kecskeméti Evangélikus Egyház 

Barátai – Husz esetére emlékezve – féltették 

és óva intették, hogy megjelenjen Wormsban, 

de Luther tudta, hogy ez a vallástétel órája és 

a nemzet szeme rajta van. Elhárítva barátai 

aggodalmát azt válaszolta: „Ha annyi ördög 

lenne Wormsban, mint cserép a háztetőn, 

akkor is elmennék.” 1521. április 2-án indult 

el. Már az odautazása sem volt elvárt vezek-

lés, inkább diadalmenet. Útközben több vá-

rosban megállt és prédikált. 16-án érkezett 

meg, a nép ünnepelve fogadta.  

Luther fellépését a közgyűlésen tárgyilagos 

és jól meggondolt lépésként emlegetik.  Két-

szer kellett megjelennie a császár előtt. Ügyét 

azonban érdemben nem tárgyalták. Két kér-

dést tettek fel neki: „Elismered, hogy ezek a 

te könyveid?” Luther igennel válaszolt. 

„Kész vagy ezeket a könyveket vagy valamit 

belőlük visszavonni?” Gondolkozási időt 

kért. 24 óra gondolkodási időt kapott. Mikor 

újra a gyűlés elé idézték, hatalmas tömeg 

gyűlt össze, hogy hallják a válaszát. Luther 

először latinul, majd németül mondott beszé-

det. Tanait nem vonta vissza. „Győzzenek 

meg a Szentírásból való bizonyítékokkal vagy 

az értelem érveivel, mert egymagában sem a 

pápának, sem a zsinatoknak nem hiszek, hi-

szen nyilvánvaló, hogy gyakran tévedtek és 

egymásnak is ellentmondtak. Én lelkiismere-

temben kötve vagyok az Isten igéjéhez, ezért 

nem is tudok és nem is akarok visszavonni 

semmit, mert nem ajánlatos az embernek a 

lelkiismerete ellen cselekednie. Isten segítsen 

engem. Ámen!” 

Nemcsak az egyháztörténet, de a világtörté-

nelem döntő órája volt ez. Luther nemcsak a 

Szentírás mindenekfelett való igazságáról 

tett bizonyságot, de elsőnek fogalmazta meg 

a lelkiismereti szabadságot is.  

Miután Luther elhagyta a termet, a követke-

zőt mondta: „Ezt túléltem!” Valóban túlélte. 

Engedték távozni, mivel védőlevele 21 napi 

szabad elvonulást biztosított számára. Ezért 

25-én hazaindult. Miután elment, a császár 

birodalmi átokkal sújtotta, ami azt jelentette, 

hogy bárki szabadon üldözhette és megölhet-

te. Ezért a visszaúton, május 4-én – a fejede-

lem utasítására – elrabolták. Eltüntetése ga-

rantálta a biztonságát. Mivel nyoma veszett, 

még az a hír is elterjedt róla, hogy meghalt. 

A birodalmi gyűlés ugyan kimondta felette 

az átkot, de a fejedelem és barátai támogatá-

sával Luthert biztonságos helyre vitték. Más 

történt, mint amire ellenfelei Luther eltűnése 

miatt számítottak. Tanítása tovább terjedt. A 

reformáció győzelmét nem lehetett többé 

megakadályozni. 

Sárkány Tiborné   

Egyházmegyei sportnap 

Időpont:  2017. szeptember 23. 

Helyszín: Soltvadkerti sportcsarnok 

Sportágak: foci, asztalitenisz, futás, tájékozódási 

futás, gyülekezeti csapatok vetélkedője 

A részvételi szándékot kérjük jelezni! 

Országos evangélizáció 

Mottó: Új szívet adok nektek, új lelket adok belétek – 
Reformáció ma 

Időpont:  2017. október 14. 

Helyszín: Budapest, Deák téri evangélikus templom 

Igehirdető: Ulrich Parzany, Szeverényi János 

Bibliakörök, szekciók, tanúságtételek,  

gyermekprogramok 

A részvételi szándékot kérjük jelezni! 
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Marica néni hazatért. Régóta várt erre. Közel 

70 év kántori szolgálata folytatódik a meny-

nyei istentiszteleten. A fóti kántorképzőben 

kezdődött a Krisztussal való találkozáskor, és 

utána a kecskeméti gyülekezetben folytató-

dott hétről hétre, napról napra. A szolgálat 

volt számára mindig az első. Ez volt az alap, 

és erre épült minden – munkahely, család, 

élet. 

Kísérte az énekeket, nem vezette. Évtizede-

kig nem volt nélküle istentisztelet Kecske-

méten és a szórványokban sem. Mindent 

önzetlenül, szeretetből, alázatosan végzett. 

Sokan ismerték és szerették, és így búcsú-

zunk most tőle fájó szívvel. Bizonyságtévő 

élete példa volt és marad számunkra. 

Egy nagy generáció egyik utolsó tagja ment 

előre ahhoz a Krisztushoz, aki volt, van és 

lesz – ahogy ő is vallotta. 

Marica néni, viszontlátásra! 

Kis János 

„Az Úr csodásan működik” – 96 év hálája 

1. A jeruzsálemi templom építője 

  1. Saul 2. Dávid x. Salamon  

2. „Az Úr az én …” (Zsolt 23) 

  1. pásztorom  2. segítőm x. mentsváram 

3. A legjobb orvosság Péld 17,22 szerint 

  1. Algopyrin 2. szeretet x. vidám szív 

4. „Új …. adok nektek” (Ez 36,26) 

  1. hazát 2. szívet x. életet 

5. A hite miatt az oroszlánok vermébe került 

  1. Dávid 2. Dániel x. Debóra 

6. Jézus tanítványainak száma 

  1. 12  2. 7  x. 3 

7. Jézus meggyógyítja a Bethesda tavánál 

  1. sánta 2. béna  x. vak 

8. Ennyiszer kell megbocsátani Jézus szerint 

  1. 3  2. 7  x. 70x7 

9. Itt mondta Jézus: Elvégeztetett! 

  1. kereszten 2. Galileában x. templomban 

10. A hitetlenkedő tanítvány 

  1. Péter 2. Júdás x. Tamás 

11. Az első keresztény vértanú 

  1. Péter 2. István x. Pál 

12. A damaszkuszi úton tér meg 

  1. Péter 2. Pál  x. Fülöp 

13. „Az igaz ember a … által él.” (Rm 1,17) 

  1. hite 2. jósága x. cselekedete  

13+1. A Biblia utolsó szava 

  1. Jöjj! 2. Jézus x. Ámen 

Ökumenikus női találkozó 

Mottó: Reformáció és megújulás 

Időpont:  2017. október  7. 

Helyszín: a kecskeméti evangélikus templom  

és a református konviktus díszterme 

Előadás, fórumbeszélgetés, úrvacsorai istentisztelet 

A részvételi szándékot kérjük jelezni! 

Bibliai kvíz 


