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Amikor tavaly a reformáció 500. évfordulójá-

ra emlékeztünk, és véget ért a 2017-es emlék-

év, az a kérdés fogalmazódott meg szerte az 

egyházban sokakban: van-e folytatás az ün-

neplés után? Nem látványos eseményekben, 

találkozásokban, hanem a hétköznapokban. 

Az ige hirdetésében, a szentségek kiszolgál-

tatásában, a gyülekezeti életben, az Istennel 

való személyes kapcsolatban. 

Talán az az igazi ünneplés, az az igazán fon-

tos: hittel elvetni azt a magot, amit ő ad, ott, 

ahol ő kéri – és akkor ő megáldja, hogy fává 

növekedve gyümölcsöt teremjen. Jóízűt, va-

lódit, fogyaszthatót. A reformáció lehetőségét 

az embernek, régiből újat, elavultból korsze-

rűt, lehetetlenből lehetségest. 

Formáció – deformáció – reformáció. 

Deformált világunkban ma is reformációt 

készít az Isten. Újra és újra, mert tart a ke-

gyelem. Most is, nekünk is ad: megújuló, 

megváltozó hitet, reményt. Szeretetet hordo-

zó, belőle élő, tőle függő, rajta csüngő új 

embert.  

Az 501. évben is felidézzük a múltat és lepo-

roljuk Luther és Kálvin szobrát. Reformátor 

elődeink hithűségének, kiállásának tisztelete 

töretlen bennünk. 

De az ünnepen hálát adunk Istennek a felkí-

nált lehetőségért, 2018 reformációjáért is. 

Nem egy sportcsarnok színpadán, hanem az 

Isten előtt való őszinte megállás csendjében 

megszólaló szóban, ahol az örök élet ajándé-

kát felkínáló Úr van jelen. Jelen van, és meg-

mutatja, mi a ma feladata és lehetősége a 

megreformált embernek: élni a kincsből, 

vinni és továbbadni a lángot, hogy 

„fellobbantsa” a gyülekezeteket, a világot. 

Nem több és nem kevesebb a küldetésünk 

ennél: meghirdetni, megmutatni és megélni a 

feltámadott élő Krisztust, aki a változó világ-

ban az egyetlen biztos pont, tegnap, ma és 

mindörökké (vö. Zsid 13,8).  

Az a kegyelem, ami nekünk ingyen van, az 

Istennek nagyon drága volt: „mert úgy szeret-

te Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 

hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.” (Jn 3,16) 

Krisztusi reformációt kérek és kívánok min-

denkinek!                                         Kis János 

MEGHÍ VÓ  
Kerek évfordulókat hozott  

számunkra a 2018. esztendő. 
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Kecskeméti Evangélikus  
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2018. november 11-én, 10 órai  

kezdettel. 

Igét hirdet: Kondor Péter 

A Déli Evangélikus Egyházkerület  

püspöke. 

Szeretettel hívjuk és várjuk. 
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Országos evangelizáció 
„Én adok a szomjazónak az élet vizének 

forrásából ingyen” (Jel 21,6c) Ezzel a cím-

mel rendezték meg idén az országos evan-

gelizációs alkalmat Budapesten, a Deák téri 

templomban október 6-án. 

A nyitó igehirdetés előtt a miskolci Luther 

kórus szolgált közöttünk Jézusról szóló kó-

rusművekkel, majd Sándor Frigyes igehir-

detését hallgathattuk meg a nap témáját adó, 

a Jelenések könyvéből származó igéről, 

mely egyben az év igéje is számunkra. 

Mondanivalójának középpontjában az élet 

vize állt, amelyet Jézustól kaphatunk, amely 

soha el nem fogy, és amely először a mi 

szívünket kell, hogy megtisztítsa, hogy azu-

tán rajtunk keresztül másokhoz is eljuthas-

son. Amikor valakivel Jézus Krisztusról 

beszélgetünk, akkor ott maga Jézus és vele 

együtt az élet is megjelenik. Ő azt akarja, 

hogy adjuk tovább, amit tőle kaptunk, hogy 

mások is részesülhessenek az élő vízből, 

mely az ő erejét adja mindenkinek, aki azt 

hittel fogadja a Szentlék által. 

A záró igehirdetésben Györfi Mihály vitte 

tovább az élet vizének, az élő víznek a gon-

dolatát, Jézus hívására helyezve a hang-

súlyt: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, 

és igyék!” (Jn 7,37b) Ha az ember elhagyja 

az élő víz forrását, Jézust, és a maga feje 

után megy, amikor döntéseket hoz az életé-

ben, ugyanúgy jár, mint azok az emberek, 

akikről Jeremiás próféta beszélt. Ők ugyanis 

olyan víztartókat ástak maguknak, amelyek 

nem tartják meg a vizet. Ha azokban a dol-

gokban bízunk, amiket mi csinálunk vagy 

mi tudnunk tenni, azok nem fogják tudni 

megtartani az életünket a nehézségek idején. 

Ezért bátorít Jézus, hogy jöjjünk hozzá az 

élő vízért, mert ő tud adni, ő tud azzal meg-

tisztítani, ha mi engedünk neki. 

A nap során több bibliakörben, illetve szek-

cióban folyt a beszélgetés. A díszteremben 

például Tapolyai Emőke pasztorál-

pszichológus előadását hallgathattuk meg az 

egészséges családról. Jó volt átgondolni, hogy 

az egészséges családot nem a közvélemény 

vezeti, hanem olyan értékrenden alapul, 

amelynek hátterében maga Isten és az ő tekin-

télye áll. 

Tanúságtételekre is sor került: Miklós Tibor – 

aki néhány évvel ezelőtt, felnőttként veszítet-

te el a látását – és a nyolcvan esztendős, több-

szörös olimpiai és világbajnok öttusázó Balc-

zó András tett bizonyságot Jézus Krisztusba 

vetett hitéről. 

Az Evangélikus Missziói Központ honlapján 

részletes beszámolót találhatunk a napról, és a 

nap során készült felvételeket is megtaláljuk: 

https://misszio.lutheran.hu/mediatar/video/1490

-orszagos-evangelizacio-2018-filmfelvetelek 

Beszámolómat az egyik bizonyságtételben 

elhangzott mesével szeretném befejezni, mely 

jól összefoglalja azt a reménységet, amelyet 

Jézus Krisztus által valamennyien megkapha-

tunk: 

Várj három napot! 

Munkába menet a fiatalasszony sokszor látta, 

hogy régi helyén, az átjáró kezdetén ül egy 

virágárus néni. A lába elé, egy újságpapírra 

sorakoztatta ki friss virágokból készített csok-

rait. A néni mosolygott, idős ráncos arca vala-

milyen belső örömtől sugárzott. A fiatalasz-

szony nem sokat gondolkodva lehajolt, kivá-

lasztott egy csokrot és közben megkérdezte a 

nénit: 

– Ahogy nézem, ma boldog. 

– Miért ne lennék? – kérdezte. – Minden 

rendben van. Hát nem? 

Toprongyos volt és nagyon öreg. A fiatalasz-

szony ezért meglepődött a matróna válaszán. 

– Maga már évek óta itt ül, és mindig moso-

lyog. Úgy látszik, jól viseli a bajokat. 

– Aki ilyen magas életkort megért, az nem 

kerülheti el a bajokat. Tudja kedvesem, olyan 

ez, mint Jézus és a nagypéntek… – és akkor 

elhallgatott. 

https://misszio.lutheran.hu/mediatar/video/1490-orszagos-evangelizacio-2018-filmfelvetelek
https://misszio.lutheran.hu/mediatar/video/1490-orszagos-evangelizacio-2018-filmfelvetelek
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– Mint micsoda? – kérdezte a fiatalasszony. 

– Mondom: mint Jézus és a nagypéntek. 

Amikor Jézus pénteken meghalt a keresz-

ten, ez volt az emberiség legrosszabb napja. 

S mikor jönnek a bajok, nekem mindig ez 

jut az eszembe. Mert ilyenkor az is eszembe 

jut, mi történt harmadnap, Húsvétkor. Jézus 

feltámadt a halálból. Amikor a rossz dolgok 

mennek, már megszoktam, hogy várok há-

rom napot, mert akkor valahogy minden jóra 

fordul. 

A fiatalasszony búcsúzóul a nénire mosoly-

gott, majd továbbment. Azóta, amikor csak 

gondjai támadnak, mindig eszébe jutnak a 

néni szavai. „Adj alkalmat Istennek, hogy 

segítsen. Várj három napot!” 

(Forrás: https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/

tima/tima_649.html) 

Lázár Anikó 

Bibliaismereti verseny 

Kecskeméten ezúttal nyolcadik alkalommal 

rendezték meg a bibliaismereti versenyt. A 

római katolikus, görög katolikus és refor-

mátus felekezetek csapatai versenyeztek a 

mi gyülekezetünk ellen. Az evangélikus 

csapatnak én is tagja voltam. 

Szeptember második hetétől kezdtünk el 

készülni a versenyre. A csapatunkat négy fő 

– két fiatal és két még fiatalabb hölgy – 

alkotta. Kétszer találkoztunk a verseny 

előtt. 

A vetélkedőt október 12-én délután tartották 

a piarista iskola dísztermében. A regisztrá-

ció után az egyes számú asztalnál foglaltunk 

helyet. A feladatok megoldása közben Já-

nos bácsi a közönség tudását tesztelte. A 

helyes válaszért tollat, hűtőmágnest lehetett 

ajándékba kapni. Eközben a versenyzők el-

kezdték a kérdéssor kitöltését. Az egyik fela-

datban az anagrammák próbára tették a felké-

szültebb csoportokat is. Viszont a versírás 

mindenkinek meglepően jól sikerült. A meg-

adott rímpárokból írt szerzeményeket a szü-

netben a szurkolók is meghallgathatták. Az 

utolsó feladatnál előkerültek a tabletek és egy 

interaktív feladványsorozatot kellett megolda-

nunk. 

A tudáspróba után, míg a zsűri visszavonult, 

falatozhattunk. Az eredményhirdetésnél min-

denki megtudhatta, hányadikak lettek. Mi 2. 

helyezést értünk el. 

Fülöp Dorka 

Ifjúsági alkalmak 

A tizenéves fiatalokat pénteken 17 órakor, a 

huszonéveseket pedig szombaton 18 órakor 

várjuk szeretettel!  

Amit kínálunk:  lelki töltekezés, kötetlen be-

szélgetés, játék, teázás, testvéri közösség. 

A Nyugdíjas Szövetség és az egyházak által szervezett városi bibliavetélkedő egyre job-

ban megmozgatja a helyi nyugdíjasklubokat, melynek tagjai diákokkal összefogva, a 

Szentírást olvasva ülnek egy asztalhoz. A részt vevő tizenhat csapat között ott voltunk 

mi, evangélikusok is. Csapatunk tagjai: Gergely Zsuzsa, Szabó Ilona, Fülöp Dorka, Pethő 

Sára. 

Bibliatanulmányozás  

Bibliaóra: hétfőn és csütörtökön 10 órakor, 

kedden 16 órakor –  az Útmutató napi igéi 

alapján 

Bibliaiskola (felnőtt hittan): kéthetente  

vasárnap 16 órakor  –  Márk evangéliuma 

alapján 
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Készüljünk az úrvacsorára! 

Gyülekezetünkben minden hónap első va-

sárnapján és az egyházi ünnepeken megte-

rítjük az Úr szent asztalát és úrvacsorai 

közösségbe hívjuk a testvéreket. Az ezt 

megelőző vasárnapon a hirdetésekben fel is 

hívjuk rá a figyelmet, így felkészülten ér-

kezhetünk. 

Az úrvacsora – ahogy ezt tanultuk a konfir-

mációkor – Krisztus Urunk valóságos teste 

és vére kenyérben és borban. Jézus rendelte 

el.  „A mi Urunk, Jézus Krisztus azon az 

éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette 

a kenyeret, hálát adott, és megtörte, tanít-

ványainak adta, és ezt mondta: Vegyétek, 

egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek 

adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékeze-

temre. Hasonlóképpen miután vacsorált, 

kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik 

adta, és ezt mondta: Igyatok ebből mind-

nyájan, e pohár az új szövetség az én vé-

remben, amely tiérettetek kiontatik bűnök 

bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valameny-

nyiszer isszátok az én emlékezetem-

re.” (1Kor 11,23–25) 

Az Úr Jézus értünk halt meg, testének és 

vérének vétele számunkra bűneink bocsá-

natát jelenti.  

Sokan úgy gondolják, hogy mivel a mi 

templomainkban nincs gyóntatófülke, ezért 

gyónás sincs. Pedig ez nem így van! Ah-

hoz, hogy átélhessük a bűnbocsánatot, fon-

tos, hogy önvizsgálatot tartsunk, beismer-

jük bűneinket és elfogadjuk Isten kegyel-

mét. Nálunk nincs kötelező magángyónás 

(de ha valaki igényli, felkeresheti a lel-

készt), hanem gyülekezeti gyónás előzi 

meg az úrvacsorát. 

Jó, ha otthoni csendességünkben tudatosan 

készülünk az úrvacsoravételre, és végig-

gondoljuk, hogy mik azok a vétkek, mu-

lasztások, amelyek terhelik a lelkünket. 

Hogy amikor az istentiszteleten helyünkről 

felállva felelünk az általánosan megfogal-

mazott kérdésekre, a válaszunk mögött na-

gyon is konkrét bűnvallás lehessen: Vallod-e 

magadat bűnösnek, ezért kárhozatra méltó-

nak? Bánod-e igazán bűneidet? Megbocsátot-

tál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? 

Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? 

Hiszed-e, hogy Isten Krisztusért megbocsát a 

megtérő bűnösnek?  

Az Evangélikus énekeskönyv 693–707. olda-

lán segédanyagot is találunk: imádságokat, 

igéket, amiket bátran használhatunk otthoni 

felkészülésünk során. Szerepel ott például a 

Tízparancsolat, s minden egyes parancsolat-

hoz kapcsolódik egy-egy bűnvalló ima. 

A 308. ének, amit úrvacsorás istentisztelete-

ken énekelni szoktunk, így bíztat: „Készítsd 

magad, kedves lélek, / Hit legyen szent ékes-

séged. / Rakd le bűnöd súlyos terhét, / Imádd 

Megváltód kegyelmét! / Nézd, ma üdvözítő 

Urad / Szent asztalához hívogat! / Irgalmasan 

hozzád száll ma, / Ki az ég és föld Királya.” 

Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket az 

úrvacsorai közösségbe! Tegyük le, ami terhel 

bennünket, és engedjük, hogy Isten kegyelme 

átjárja szívünket, életünket! S hazatérve éljük 

meg azt, amit az útra bocsátó áldáskor bizta-

tásként kaptunk: „Menjetek el és hirdessétek 

az Úr halálát és feltámadását! Tegyetek bi-

zonyságot az Ő szeretetéről! Ti, akik megta-

pasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek 

a testvéri közösséget az emberek között meg-

bocsátással és önfeláldozó szeretettel!” 

Hulej Enikő 

Baba-mama klub 
A kisbabás anyukákat kéthetente szerdán  

10 órakor várjuk szeretettel!  

Az édesanyáknak kínálunk olyan beszélge-

tést, amikor lelki kérdéseket gondolunk végig 

együtt úgy, ahogy a babák engedik. 
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Fúj a szél! Gyerekszáj  

A kis elsősökkel: 

– Istent ki teremtette?  

– Senki. Ő mindig is volt.  

– És ő nem is volt gyerek?  

– Nem. 

– De jó neki… 

– Hogy is van a köszönésünk?  

– Erős vár a Biblia. (Helyesen: Erős vár a 

mi Istenünk!) 

Nyolcadikosoknál: 

– Hogy hívták Mózes feleségét?  

– Valami péksütemény… Kakaós csiga. 

(Helyesen: Cippóra) 

Dolgozat a gimnazistáknál: 

Gábriel elment Józsefhez és elmondta neki: 

ne hagyja el Máriát, mert szent feladatot 

teljesít.  

A hosszú hétvége miatt ezen a héten csak 

három tanítási nap van. Csütörtök reggel 

mégis fáradtan érkezik a diák a hittanórára. 

– Úgy érzem magam, mintha hétfő lenne. 

Azért nem szeretem a hétfőt, mert az nem 

péntek! 

Konfirmandus órán a Biblia a téma. Van-

nak ismerős történetek. 

– Dániel volt az, akit bedobtak az oroszlá-

nok vermébe, de nem esett baja, mert Isten 

vigyázott rá.  

– Ez már majdnem olyan, mintha Dániel 

gladiátor lett volna! 

Bibliai személyekkel ismerkedünk. 

– Tudjátok, Habakuk kicsoda?  

– Talán egy manó… (Próféta volt, az egyik 

bibliai könyv szerzője.)  

A legutóbbi baba-mama körön (is) új részt-

vevőket köszönthettünk a csoportban. Enikő 

arra kért bennünket, a rövid bemutatkozáson 

túl arra is térjünk ki, hogyan érezzük magun-

kat mostanában. Többen megfogalmaztuk, 

milyen sokat jelent nekünk az ott kapott igei 

útmutatás, a lelki, illetve teológiai kérdések-

ről való közös gondolkodás, és hogy minden 

alkalom után feltöltődve, megerősödve té-

rünk haza otthonainkba. 

Már idehaza formálódott szavakká bennem: 

el kellett volna mondanom, milyen jó a kecs-

keméti evangélikusok közé tartozni, és mi-

lyen jó a szél építő munkáját élvezni. 

Mert hogy szerintem itt most igenis fúj a 

szél! De szó sincs pusztító viharról – sokkal 

inkább jófajta, frissítő, az elhasználódott 

levegőt éltető oxigénnel feltöltő lég áramlik 

és kering tereinkben.  

Hogy a „csatársorban” állók is látják, tapasz-

talják-e ezt, nem tudhatom, de az elmúlt 

hónapok (vagy évek) történéseire visszate-

kintve innen, a „partvonalról” úgy tűnik: 

kikel az elvetett mag, szárba szökken a búza, 

termőre fordul a gyümölcsfa. Új szolgálatte-

vők állnak csatasorba, és új arcok jelennek 

meg a templomban. Már régebb óta meglévő 

közösségek elevenednek meg, és új alkal-

mak, kezdeményezések integrálódnak be a 

rendbe. Egyszóval: munkálkodik a Szentlé-

lek. 

Azt kívánom most mindannyiunknak: a hu-

zat minél többünk szívéből, lelkéből söpörje 

ki a szemetet, és keltsen bennünk vágyako-

zást, hogy mélyet lélegezzünk belőle. Ha fúj 

a szél, ne térjünk ki előle, és ne is akarjunk 

szembe menni vele. Fogjuk vitorláinkba, és 

hagyjuk, hogy a cél felé repítsen bennünket. 

Zs. V. J. 

Istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel 

hívunk: vasárnap 10 órakor. 
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Keresztrejtvény 

Mit jelent a reformáció? Megtudhatjuk, ha megfejtjük a keresztrejtvényt. 

1. E bibliai könyv tanulmányozásakor jutott el 

Luther Márton a reformátori felismerésre: „Az 

igaz ember pedig hitből fog élni.” (… levél 

1,17) 

2. Luther professzortársa, legjobb barátja. A 

reformáció hitelveit rendszerező, 1530-as 

Ágostai hitvallás szerzője, az oktatás megre-

formálója. 

3. Nem tudjuk kiérdemelni jó cselekedeteink-

kel az üdvösséget, mert az egyedül a … által 

lehetséges. 

4. A reformáció közvetlen kiváltó oka ezek 

árusítása volt.  

5. A reformáció egyik legfontosabb tanítása a 

megigazulás, ami azt jelenti: „ahogyan ő igaz, 

igazzá teszi azt is, aki … hisz.” (Rm 3,26) 

6. 1517. október 31-én kiszegezte 95 tételét a 

wittenbergi vártemplom kapujára. 

7. Isten igéje élő és ható, fontos, hogy olvassuk. 

Luther ezért a Wartburg várában kényszerűség-

ből eltöltött tíz hónap alatt lefordította német 

nyelvre az Újszövetséget, 1534-ben pedig meg-

jelent a teljes … fordítása. 

8. Az 1521-es wormsi birodalmi gyűlésen Lut-

hert tanai visszavonására akarták kényszeríteni, 

ő azonban arra hivatkozott, hogy számára a … 

az egyetlen tekintély. 

9. Szász választófejedelem, Luther befolyásos, 

bölcs támogatója. 
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