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Ahogy közeledik a reformáció 500. évfordu-

lója, egyre több kérdést teszek fel magamnak 

a megújulással kapcsolatban. Jó lenne, ha 

világosan megfogalmazódna bennem, miben 

is kellene megújulnom! Így a reformáció nem 

szaladna el mellettem úgy, mint egy egyszerű 

megemlékezés – még ha méltó is –, hanem 

valóban hatással lenne az életemre! 

Elvégre a reformátorok életformáló, sorsdön-

tő dolgokról beszéltek. Ahogy a reformáció 

nagy alakjaira (Luther, Kálvin, Zwingli, 

Melanchton) gondoltam, feltettem a kérdést: 

nekem is ilyen horderejű változtatásokat kel-

lene létrehoznom az egyház szerintem rosszul 

működő területein?  

A reformációt saját magamban kell elkezde-

nem. Luther Mártonnak is először a saját 

lelki vívódásain kellett túljutnia, magát kel-

lett megreformálnia, hogy aztán az egyházzal 

is kezdhessen valamit. És ezzel egy lényeges 

ponthoz érkeztünk. Valóban Luther formálta 

a saját hitét, és valóban ő reformálta meg az 

egyházat a társaival együtt?  

Gamáliél szavai jutottak eszembe, amelyeket 

a Nagytanácsnak mondott: „ha emberektől 

való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor 

megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor 

úgysem tudjátok megsemmisíteni őket, és még 

úgy tűnhetne, hogy Isten ellen harcol-

tok” (ApCsel 5,38–39). Ha nem a Szentlélek 

cselekszik, akkor biztosan nem lesz tartós 

megújulás. Szükségünk van rá, a magunk jó 

ötletei ehhez nagyon kevesek. 

Szóval kell hozzá a Szentlélek munkája, de 

mihez? Mi ez az újulás, amire szükségem 

lehet? Amikor a Bibliát olvasom, sokszor 

csak a bennem felmerülő kérdések sorával 

találkozom, de most nem kérdést, hanem 

választ találtam: „nem kívánok mással dicse-

kedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus ke-

Megújulni, de hogyan? 
resztjével, aki által keresztre feszíttetett szá-

momra a világ, és én is a világ számá-

ra” (Gal 6,14). Mi ebben az új, hiszen eddig 

is tudtuk, hogy Jézus keresztje milyen fontos 

számunkra?  

A reformátorok a régit keresték, ami újbóli 

felfedezésre várt. Isten igéje, amely megre-

formálhatja az életünket, ott vár felfedezésre 

e régi könyvben. Ott vár ránk, hogy a Szent-

lélek segítségével megújítson minket, és 

általunk az egyházat. Eltérhet ugyan, hogy 

kit melyik ige talál szíven éppen egy adott 

élethelyzetben, de a lényeg nem változik: aki 

szól hozzánk, az a minden időben változatlan 

Isten. Ő szólította meg a reformátorokat, és 

Ő szólít meg minket is. Engem ma éppen a 

Jézussal való dicsekvés üzenetével. 

Újulnunk kell folyamatosan, a Szentlélek se-

gítségével újra és újra visszatalálni Krisztus-

hoz. Ehhez viszont nyitott szív szükséges, 

amely hagyja, hogy lerombolják az egóját, 

hogy Isten kerülhessen a középpontba. „Nem 

kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk 

Jézus Krisztus keresztjével.” 

Luther Márton Asztali beszélgetéseiben, 

amikor az utolsó vacsoráról van szó, a nyitott 

szívről beszél, amely annál inkább megmu-

tatkozik, minél közelebb vagyunk Jézushoz. 

„Az a vacsora, amelyet Krisztus tanítványai-

val költött el, amikor búcsúját vette tőlük, 

fölötte barátságos lehetett. […] Türelmes 

volt velük, gyengeségeiket nem vette zokon, 

habár néha balgaságokat fecsegtek. Csupa 

társalkodások és asztali beszélgetések voltak 

ezek, ahol mindenki szabadon, szégyenkezés 

nélkül tárhatta föl s mutathatta meg szívét és 

gondolatait.” 

Ilyen beszélgetéseket kívánok mindannyi-

unknak Jézussal, hogy Ő munkálhassa ben-

nünk a reformációt!                  Endreffy Máté 
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A kerek évfordulók nagy jelentőséggel bír-

nak életünkben. 500 év különösen nagy idő. 

A 2017. év egésze, sőt már a megelőzőek is, 

a reformáció kezdetének megünnepléséről 

szólt. 

Foglalkoztat az a kérdés: hogyan tudjuk 

méltón ünnepelni ezt az évfordulót? 

Hálaadással 

Visszatekintünk. Nem csak 500 évet, hanem 

2017 évet ölel fel emlékezetünk. A forrásig 

kell visszamenni! Ezt tanította nekünk a 

reformáció. 

Hálát adunk Istennek ajándékaiért. Hálát 

adunk azért, mert jelen van igéjében, a 

Szentlélekben, a gyülekezetünkben és sze-

mélyes életünkben. 

Hálát adunk gyülekezetünk fennállásának 

225 évéért. 1526 után, amikor már voltak 

„Luther körösztyének” Kecskeméten, még 

több mint kétszázötven évnek kellett eltel-

nie, amikor 1792-ben elődeink megalapítot-

ták evangélikus gyülekezetünket, Isten aka-

rata szerint. 

Az 500 éves évforduló alkalmából emlék-

művet állítunk annak a tizenkét lelkésznek, 

Reformáció 500+ 
akinek szolgálata felöleli ezt az időszakot. 

Reménységgel 

Múltunk és jelenünk Isten kezében van. Ak-

kor vagyunk méltóak őseinkhez, ha tovább 

visszük azt az igényességet, amivel itt éltek 

és szolgáltak. Ybl-templomunkban ebből az 

alkalomból elkészíttetjük az oltár aranyozá-

sát, hogy még szebbé tehessük ezt a hajlékot, 

Isten dicsőségére.  

Hittel 

Templomunk elé zászlót állítunk, hogy hir-

desse az erre járóknak, hogy gyülekezetünk-

nek nemcsak múltja, hanem Krisztusban 

jövője is van. 

Felelősséggel szeretnénk megmutatni, tovább 

adni evangélikus, gyülekezeti és nemzeti 

öntudatunkat. 

Az ünnep igazi lényege a láthatókon, a létre-

hozhatókon túl az, ami bennünk mehet vég-

be, a láthatatlan dolgok valóságában. Elhívá-

sunk, küldetésünk, Krisztussal való közössé-

günk, a róla való bizonyságtételünk az igazán 

fontos. Ezt jelenti az 500+. 

Kis János 

Immár hagyomány, hogy a Bács-Kiskun 

Evangélikus Egyházmegye gyülekezeti 

sportnapot szervez. Az első alkalomra 2013-

ban került sor a soltvadkerti Kossuth Lajos 

Evangélikus Általános Iskolában. Az azóta, 

évente kora ősszel, idén immár ötödik alka-

lommal megszervezett sporttalálkozó igen 

népszerű az egyházmegye sportot kedvelő 

gyülekezeti tagjai körében.  

Szeptember 23-án ragyogó napsütés várta a 

résztvevőket. Erre mint Isten szeretetének 

megnyilvánulására is utalt Hulej Enikő lel-

kész igei megnyitójában. 

Dudla Erzsébet megyei felügyelő megnyitó 

gondolatait követően erőteljes bemelegítőre, 

átmozgatásra került sor a sportcsarnokban az 

intézmény testnevelő tanárnője, Zsikláné 

Szarka Judit vezetésével. 

Idén is a sport számos területen mérhették 

össze erejüket a szegedi, kecskeméti, 

apostagi, kiskőrösi és soltvadkerti gyüleke-

zetből érkezett felnőttek, fiatalok és gyerme-

kek. A mérkőzések, versenyek nagyjából a 

hagyományos sportágakban zajlottak le. 

Óriási izgalmak közepette zajlott le a játékos, 

ügyességi feladatokat tartalmazó sorverseny, 

melyben csapatonként két felnőtt és négy 

gyermek versenghetett. 

A műfüves pálya adott helyt a több generáci-

óból álló csapatok barátságos labdarúgó mér-

Egyházmegyei sportnap 
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Szalay Sándor kiállítása 

kőzésének, ahol a kicsik tehetsége, akarat-

ereje, küzdeni tudása is bizonyítást nyert. 

Közben barátságos asztaltenisz mérkőzé-

sekre került sor. Párhuzamosan a helyzetfel-

ismerés képességét is próbára tevő tájéko-

zódási futóversenyre került sor. 

A 2013 óta igen népszerű, most a történel-

mileg kerek évfordulóhoz érkező, a Luther 

fellépése tiszteletére megrendezett 1517 

méteres futás volt idén is a sportnap talán 

legizgalmasabb versenyszáma. 

A kecskeméti résztvevők elhozták a gyüle-

kezeti csapatverseny aranyérmét, az egyéni 

sportágakban pedig öt arany, két ezüst és egy 

bronzérmet szereztek. 

A sportnap a közeli Találkozások házában a 

Soltvadkerten szolgáló hatodéves teológus-

hallgató, Magyar Tamás igei gondolataival 

zárult. 

A találkozó értékét lényegében nem is a ver-

sengés jelentette, hanem hogy a különböző 

generációkhoz tartozó résztvevők felismer-

hették Isten ajándékait a spotban, a közösség 

építésében. 

Baba-mama klub  
Nov. 15., nov. 29., dec. 20. (szerda) 10 óra  

Szeretettel várjuk a babákat és az anyukákat! 

Nem első alkalom, hogy bemutatkozik gyü-

lekezetünkben Szalay Sándor, városunkban 

élő, elismert, jelenleg muzeológusként dol-

gozó képzőművész és tanár. 

A mélyen hívő katolikus művész kiállítása 

megnyitására szeptember 24-én, vasárnap 

került sor templomunk emeleti galériáján. 

Kis János lelkész köszöntője után Papp 

Ferenc előadóművész Antalfy István és 

Garay Gábor verseivel, és zenével emelte a 

bemutató hangulatát. 

Dr. Bereznai Zsuzsanna néprajzkutató, 

muzeológus beszédében áttekintette az alko-

tó életútját, küzdelmeit, majd Kempis Ta-

mást és Hamvas Bélát idézve a művészet 

igazi céljaként Isten és embertársaink szolgá-

latát jelölte meg. 

Az érdeklődők megcsodálhatták Szalay Sán-

dor nagyszerű festményeit (Magyarok I., II., 

III., Szeretet koldusai, Szentháromság, Feltá-

madás), valamint a rendkívüli pontossággal 

kidolgozott szobrait. Mindegyik alkotásban 

Isten üzenetét közvetíti felénk. 

Gyermekrajz-kiállítás 

Templomunk emeleti galériája bizonyos 

tekintetben rendhagyó kiállításnak adott 

helyet a szeptember 3-i tanévnyitó istentisz-

telet után. A kiállítás illett az istentiszteleti 

alkalomhoz, hiszen a gyülekezetünkbe tar-

tozó gyermekek rajzai kerültek kiállításra. 

A gyermekek látásmódja, kifejezésmódja 

általában mindig őszinte, ez tükröződött a 

kiállított, nagyméretű rajzokon is. Hitünk 

jelképei és az egyházi ünnepek jelentek meg 

a szépen kidolgozott rajzokon, de a reformá-

ció közelgő évfordulója kapcsán is született 

alkotás. A hitünk által ihletett alkotások több 

fiatal esetében ígéretes tehetségről tesznek 

bizonyságot. 

Gyülekezetünk nevében köszönjük a kedves 

és szép rajzokat! 

Károlyfalvi József 

Ifjúsági óra 
Szeretettel várjuk a konfirmált fiatalokat  

minden csütörtökön (kivéve  tanítási szünetben) 

1630 órai kezdettel  ifire ☺ 
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Városi bibliavetélkedő 
Idén október 13-án került sor a Nyugdíjas 

Szövetség és az egyházak által szervezett 

városi bibliaismereti vetélkedőre, melyre az 

evangélikusok is nagy szorgalommal ké-

szültek. A csapatunk két fiatalból és két 

idősebb korosztályban lévőből állt. Az első 

gyakorlásra nagy izgalommal mentünk, 

ugyanis akkor ismerkedtünk meg Szabó Icu 

nénivel és Gergely Zsuzsa nénivel. Jó társa-

ság alakult ki a gyakorlások alkalmával, így 

a versenyen már összeszokott csapatként 

működhettünk.  

A verseny napján együtt sétáltunk át a re-

formátus kollégium konviktusába. Regiszt-

ráltunk, majd asztalt foglaltunk és vártuk a 

kezdést. A feladatok néha könnyűnek, néha 

nehéznek bizonyultak, de mindegyikkel si-

keresen megbirkóztunk. A feladatlapok meg-

oldása után nagy izgalommal vártuk az ered-

ményhirdetést. Nagyon örültünk, amikor 

kimondták a neveinket első helyezettként. 

Így véglegesen megkapta gyülekezetünk a 

vándorkupát. Köszönjük szépen Enikő néni-

nek a felkészítést és a lehetőséget! Nagy 

élmény volt a versenyben részt venni! 

Berta Zsófia és Molnár Dóra 

Reformáció egykor és ma – Nők a reformátorok körül 

Idén október 7-én, Kecskeméten került meg-

rendezésre a Magyarországi Egyházak Öku-

menikus Tanácsa Női Bizottsága évenkénti 

regionális konferenciája. A Reformáció 500. 

évfordulójához kapcsolódó Ökumenikus Női 

Találkozónak e jeles alföldi város evangéli-

kus temploma és Református Gimnáziumá-

nak Internátusa adott otthont.  

A nyitó istentisztelet igehirdetője Sárkány 

Tiborné Horváth Erzsébet ny. evangélikus 

lelkésznő arra a kérdésre kereste a választ, 

hogy vajon mi adott akkor erőt egykoron 

reformátorainknak, ma pedig gyülekezete-

inknek a megújulásra? Isten Igéjének „élő és 

ható, szívekig hatoló” hatalmában lelte meg 

a választ.  

Jó indítása volt ez a prédikáció a napnak, 

amelynek bevezető előadásában B. Pintér 

Márta, a Női Bizottság elnöke azt mutatta 

be, hogyan álltak egykoron asszonyok a re-

formáció ügye mellé. A délelőtt meghívott 

kerekasztal-beszélgetésének vendégei azt 

boncolgatták, hogyan lehetnek a különböző 

felekezetekhez tartozó egyházi közösségeink 

az állandó megújulás (Semper Reformanda) 

eszközei. E diskurzus érdekessége, hogy a 

két protestáns egyház képviseletében jelenlé-

vő Varga Anikón (baptista) és Bárdos Pé-

ternén (református) kívül részt vett Dr. 

Perintfalvi Rita római katolikus teológusnő 

is. Ő egy ismert evangélikus teológusnő, 

Dorothea Sölle szavait idézte: „minden 

szavunk, minden Isten igéjéről szóló bi-

zonyságtételünk, tulajdonképpen politikai 

hatalommal, formáló erővel bír.” A beszél-

getést rendkívüli flottsággal vezette le 

Hulej Enikő, kecskeméti evangélikus lel-

késznő. Zárásként mindenkiben megerősö-

dött a bátorítás, hogy tegye hitelesen a 

dolgát ott, ahová Isten helyezte.  

A záró istentisztelet református igehirdető-

je, Faragóné Bencsik Dóra szólt az 

„Október a Reformáció hónapja 2017” 

mottójául választott igeverséről: 

„Változzatok meg értelmetek megújulásá-

val.” (Róm 12,2) Károli Gáspár fordítását 

használva fel – ahol így olvassuk: „ne 

szabjátok magatokat a világhoz!” –, a 

lelkésznő stílszerűen egy asszonyok szá-

mára fölöttébb érthető képben foglalta 

össze mondanivalóját, amikor így fogal-

mazott: „Isten szabásmintájához igazod-

junk!” 

B. Pintér Márta  
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Meghívó 
A Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet 

fennállásának 225. éves évfordulója  

alkalmából november 5-én, vasárnap  

10 órai kezdettel hálaadó istentiszteletet 

tart. Igét hirdet: Gáncs Péter püspök 

Mindenkit szeretettel hívunk! 

„Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek” 
(Ezékiel 36,26a) 

2017 októbere az alkalmak sokaságával káp-

ráztatja el evangélikus egyházunk és kecske-

méti gyülekezetünk tagjait. Zavarba ejtően 

sok a lehetőség az Istennel és egymással 

közösségben megélhető találkozásra. 

A béke helyét jelentő Istentisztelet és az 

Isten igéiben elmélyülés, búvárkodás lehető-

ségét adó, keddenkénti Bibliaórák mellett 

különleges lehetőség most számunkra az 

ökumenikus női találkozó, a városi bibliave-

télkedő, a zenés áhítat, az evangélikus-

református esték, a nagyszabású reformációi 

ünnep Budapesten és a reformációi Istentisz-

telet templomunkban. Még november 5-re is 

áthúzódik egy fontos esemény, a hálaadó 

Istentisztelet, ahol nemcsak a termés gazdag-

ságáért, hanem templomunk aranyozásának 

megújulásáért és a gyülekezetünkben valaha 

szolgált lelkészek nevét megörökítő emlék-

mű létrejöttéért is hálát adhatunk. 

Soha vissza nem térő lehetőség bármelyik 

alkalom elmulasztása. 

Október 14-én gyülekezetünk kicsiny, de 

lelkes csapatával indultunk a Deák téri 

Evangélikus Templomba, országos evangeli-

zációra, melynek mottóját az év igéje adta. 

Már együtt utazni is jó. Jó megérkezni, látni, 

hogyan telnek meg a templom padsorai, 

ismerősöket köszönteni, szépséges énekeket 

együtt énekelni. 

A nyitó áhítat, Ulrich Parzany igehirdetése – 

német nyelven szólt az Ige úgy, hogy a ma-

gyar fordítás szinte egy időben hangzott el 

az eredeti szavakkal – soha nem hallott ké-

pekkel világította meg számunkra, hol is van 

az emberiség szíve közepe, és hogyan lehet 

„kaláccsá” egyesülni Jézussal. 

Délelőtt húsz bibliakör fogadta a résztvevő-

ket. 

Nagy hatással voltak ránk az ebéd utáni ta-

núságtételek. Istennel minden lehetséges, 

döbbentem rá újra. 

Elhatároztam, hazamegyek, és ezután jó le-

szek. Aztán eszembe jutottak a mindennapi 

kísértéseim, amikor elégedetlenkedem, kriti-

zálok, kifogásokat keresek, megbántok máso-

kat, magamra vagyok büszke, ha sikerül vala-

mi, önzően adok, nem segítek, amikor megte-

hetném, szóval reménytelen eset vagyok. 

Szerencsére hátravolt még a záró áhítat. Az 

igehirdető számomra egészen újszerű módon 

megkért minket, hogy készülődésképpen 

énekeljük el a „Szívem csendben az Úrra 

figyel” kezdetű éneket. Felemelő érzés volt a 

gyülekezet halkan szálló éneke. 

„Megbocsáttattak a te bűneid” (Lk 7,36-50) 

– szólt hozzám Isten. Szavait Szeverényi Já-

nos közvetítette. 

Gyönyörű nap volt. Az Evangélikus Missziói 

Központtól ajándékot kaptunk. Luther címere 

szimbolikájának leírását: „Rózsákon jár 

Krisztus híve, ha keresztet kordoz szíve.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komlódiné Alföldi Erzsébet 
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 „Az ige kőszálként megáll…” 

A wartburgi vár „foglya” 

Luther Wormsból hazafelé tartó útja a Tü-

ringiai-erdőn át vezetett. Május 4-én este 

Eisenach közelében lovasok támadtak rá, és 

megállásra kényszerítették. Luthert kivon-

szolták a kocsiból, lóra ültették és elvágtat-

tak vele. A kísérők rémülten híresztelték el, 

hogy a császári menlevél sem mentette 

meg, mert elrabolták. A lovasok még sokáig 

vágtattak vele keresztül-kasul az erdőn, 

hogy üldözőik nyomukat veszítsék. Éjféltáj-

ban érkeztek meg Wartburg várába. Bölcs 

Frigyes választófejedelem így akarta elrej-

teni Luthert a birodalmi átok következmé-

nyei elől. 

Ettől kezdve Luther Junker Jörg (György 

lovag) néven élt a várban. Szakállt növesz-

tett, s kicsit furcsán érezte magát a szokat-

lan lovagi öltözékben. A száműzetését ne-

hezen viselte. Egy kis toronyszobában la-

kott, amelyből ökörszemes ablakain keresz-

tül alig lehetett kilátni. Ezért is nevezte 

Luther a „madarak birodalmának.”  Ha 

néha el is hagyta a szobáját, biztonsága 

miatt korlátozott volt a mozgási lehetősége. 

Luther mindig azzal érvelt: az ügy, ame-

lyért harcol, nem az övé, de Wartburgban 

tapasztalta meg igazán, hogy nélküle is 

tovább terjed a reformáció. 

Magányában döbbent igazán rá, hogy moz-

galma önállósult, irányítása nélkül is él és 

működik. Így írt erről barátjának, 

Spalatinnak: „örülök, hogy Wittenbergben 

megnőtt, főleg azért örülök, hogy távollé-

temben nőtt meg, hadd tajtékozzék ezt látva 

a Gonosz, és eméssze magát!” 

Ideje nagy részében azt a Bibliát fordította 

le németre görög nyelvből, amelyre 

Wormsban hivatkozott. Nagyjából tíz hét 

alatt, hihetetlen energiával készítette el az 

Újtestamentum fordítását. Ez a munkája 

mennyi feszültséggel és küzdelemmel járt 

mutatja, hogy a hagyomány szerint az ör-

döggel viaskodott. (Ennek tulajdonítják ma is 

a falon azt a tintafoltot, melyet úgy magya-

ráznak, hogy haragjában odavágta a tintatar-

tót.) A lefordított Újtestamentumot átnézette 

Melanchtonnal, majd 1522 őszén kinyomtat-

ták. Ez a „Szeptemberi Biblia”, amely hamar 

nagy népszerűségre tett szert és óriási meny-

nyiségben elkelt. Luther páratlan tehetsége 

nem csak az evangéliumi mondanivaló töké-

letes visszaadásában nyilvánult meg, hanem 

abban is, hogy olyan német nyelven szólal-

tatta meg azt, amelyet a nép is megértett, 

mégis szemléletes és erőteljes maradt. 

Később 1524-ben munkatársaival a teljes 

Biblia német nyelvű kiadását elkészítették, 

amely szintén nagy mennyiségben kelt el. A 

politikai és nyelvi tagoltságban évszázadok 

óta élő Németországban egybetartó erejévé 

és a német irodalmi nyelv alapjául szolgál. 

A wittenbergi események alakulása Luther 

távollétében 

A reformáció centruma Wittenberg lett, ahol 

a reformáció számos elképzelése megvaló-

sult. Luther Wartburgból szemmel kísérte az 

eseményeket. Szoros kapcsolatot tartott fenn 

wittenbergi munkatársaival, akik levelek 

útján értesítették Luthert az eseményekről, 

aki örömmel nyugtázta, hogy távolléte nem 

akadályozza a reformáció terjedését.  

Az események feletti örömét azonban hama-

rosan beárnyékolták a zavargásokról szóló 

hírek. A támadás most nem a katolikusok 

részéről, hanem belülről érte a reformáció 

mozgalmát. Szélsőséges elemek, rajongók 

(„Bilderstürmer”) léptek fel, akiknek egyik 

vezetője Münzer Tamás volt, aki előzőleg 

Luthert követte. Ezek a „képrombolók” be-

nyomultak a templomokba, leszaggatták a 

képeket, kidobálták a szobrokat, feszületeket, 

összetörték az oltárokat. Különleges isteni 

kinyilatkoztatásokra hivatkoztak, azt hirdet-

ték, hogy a Szentlélek indítására cseleksze-

nek. 
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A Lutherhez ragaszkodók nem tudták meg-

fékezni őket. Ezért Luther úgy döntött, hogy 

visszatér Wittenbergbe és átveszi újra a 

„reformáció stafétabotját.” Visszatérése 

nem volt veszélytelen, hiszen birodalmi 

átok alatt állt. Wittenbergbe vezető útja 

pedig a „hithű” területeken át vezetett, de ez 

sem állította meg, ha Isten ügyéről volt szó.  

1522. március 6-án tért vissza Wittenbergbe 

és híres „böjti prédikációival” a helyes me-

derbe terelte vissza a reformáció mozgal-

mát, amely szerinte radikálisan megválto-

zott, mivel a rajongók bomlasztóan hatottak 

mindenütt. Újra meggyőződött arról, hogy 

az „ellenséggel” szemben egy fegyvere van: 

az Isten igéje. 

A kiátkozott Luther visszatérése ugyan még 

veszélyes volt, de a reformáció addigra már 

annyira megerősödött, hogy letartóztatása 

lehetetlenné vált. 

A következő években azon dolgozott, hogy 

írásaival és prédikációival tanítását minél 

ismertebbé tegye és a keresztyén élet szá-

mára hasznos útmutatássá. „A világi fel-

sőbbségről, hogy meddig tartozik az ember 

engedelmességgel” a politikai etika alapját 

fogalmazta meg. A szociális ügyek új rende-

letek bevezetését hozták magukkal, mint pl. 

a „gonosz láda” . A község szociális és ok-

tatási feladatait az egyház vagyonának be-

vonásával finanszírozták. 

Egy mai skót történész (Andreas Pettegree) 

azt állítja Lutherről írt könyvében, hogy 

Luther korának legnagyobb példányszám-

ban publikáló szerzője volt. Jó érzékkel 

ismerte fel, hogy a széles nyilvánosságot 

Gutenberg találmánya, a könyvnyomtatás 

jelenti számára, ezért mesterien alkalmazta 

korának médiáját, a könyvnyomtatást. Ezért 

írt olyan sokat – fizikai erejét meghaladóan 

sok prédikációt és más írásokat. 

Luther és a parasztháború 

A reformáció nyomán újabb ellenségeske-

dés alakult ki. Ellenfelei a saját köréből 

kerültek ki újra, a radikálisok, rajongók 

közül.  Münzer Tamás Luther egykori köve-

tője 1525-ben a közép-németországi paraszt-

lázadások vezérévé lett, amely 1524-ben a 

sváb területek elnyomott parasztjai közt lán-

golt fel. A gazdasági viszonyok jogszerű 

átalakítását követelték, akár a felsőbbségek 

letaszítása árán is. Luther prédikációiban az 

erőszakos cselekmények ellen fordult. A 

„Békére intés a parasztság tizenkét pontjával 

kapcsolatban” című írásában figyelmeztette 

az urakat, hogy a parasztság jogos kéréseit 

teljesíteni kell. A parasztokat viszont óvta az 

erőszakos fellépésektől, s attól, hogy sorsuk 

irányítását saját kezükbe vegyék. Kérjetek! A 

földbirtokosok pedig engedjenek! 

Írása megkésett, a lázadás már tombolt. Mün-

zer kérlelhetetlen harcot hirdetett az 

„istentelenek” ellen. A mansfeldi bányászok-

hoz ezzel a felhívással fordult: „Ne késleked-

jetek! Ne ismerjetek irgalmat! Ne engedjétek 

kardotokat kihűlni a vértől!  Ez nem a ti, 

hanem az Úr harca!” 

Luther újra tollat ragadott „A parasztok rabló 

és gyilkos hordái ellen”  című iratában a lá-

zadók leverésére biztatta a fejedelmeket. 

Szerencsére ez az irat is elkésett. Mire ki-

nyomtatták, Frankensteinnél már megsemmi-

sítő vereséget szenvedtek a lázadók.  

Luther harmadik irata „A parasztok elleni 

kemény könyvről szóló levél” a fejedelmek 

bosszúvágyát ítéli el. Leveleiben kéri, hogy 

az „irgalom hassa át az igazságszolgáltatást!” 

Luther évekig gyötrődött, próbálta újra fogal-

mazni, miben vétett ő, s miben azok, akik 

tanítását félreértették.  Úgy érezte, felelős a 

parasztok haláláért. Isten és emberek előtt 

vállalta a felelősséget. Mennyei Atyjához 

fellebbezett. Mert úgy érezte, magatartásában 

Isten parancsát követte.  

Sárkány Tiborné 

Keddi bibliakör 
Egyik héten 1600, másik héten 1330 órai kezdettel. 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 
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Gyerekszáj  
Kis elsősöknél: 

A kicsik plüssfigurát is hoznak időnként a hittanórára. Az egyik kislány egy sárkánnyal érke-

zik. Óra végén megkérdezem: 

– Hogy érezte magát a sárkányod?  

– Megszentségült. 

Isten angyala elmondja Zakariásnak, hogy gyermeke fog születni, ám ő ezt nem hiszi el.  

– Mit kellett volna válaszolnia? 

– Köszönöm, hogy megáldottál egy gyermekkel. 

Arról beszélgetünk, hogy milyen fontos jót mondani egymásnak. Íme, egy otthoni példa: 

– Amikor anya azt mondja magára, hogy „béna vagyok”, én mindig mondom neki, hogy „azért 

nagyon jó anyuka vagy!” 

Arról beszélgetünk, hogy mi a különbség aközött, hogy Isten a semmiből teremti a világot és 

mi, emberek legóból építünk legóvárat. Hangsúlyozom: Teremteni csak Isten tud.  

Az egyik kisfiú megállapítja: Az ember teremteni nem tud, de rombolni igen. 

Az ördög belebújt a kígyóba és rávette Évát, hogy szakítson a fáról.  

– Mit tanulhatunk ebből a történetből? 

– Ne álljunk szóba idegenekkel! 

Harmadikos hittanosunk szerint:  

– Amikor imádkozunk, Isten lejön hozzánk. 

Megy a vita arról, hogy létezik-e a Mikulás vagy sem. A végső érv: 

– Nem létezik, múltkor is a postásunk öltözött be Mikulásnak! 

– Jó, de a Jézuska tényleg létezik. Láttam! 

A hálaadás a témánk.  

– Van valami, amit most megköszönnétek Istennek? 

– Köszönöm, Istenem, hogy megmentetted a kismadarat, pedig azt hittem, megeszi a kutyánk! 

Isten mindent tud. 

– Azt is, hogy mi leszek, hogy mi leszek, ha nagy leszek? 

– Azt is, hogy elmegyünk Párizsba? 

Hetedikesekkel a Biblia könyveit tanuljuk. 

– Jegyezzük meg, hogy a nagypróféták hosszú, a kispróféták pedig rövid könyveket írtak.  

– A kispróféták biztos azt gondolták: Valamit kellene írni, hogy benne legyek a Bibliában… 


