
A húsvéti örömhír 

„Hinni szeretném, hogy van miben hinnem…” 

(Szabó Magda) 
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Húsvét a győzelem ünnepe! Krisztus le-
győzte legnagyobb ellenségünket, a halált. 

Az ünnepről ezt tanultuk: az egyházi élet 
szíve, közepe. Az ünnepeink csúcsa, az 
evangélium lényege: Jézus él, feltámadt! 
Meghalt a halál, győzött az élet. Ezért 
élünk, és csak ezért van jövőnk. 

Ünnepre készülünk! Nem így terveztük. 
Böjti utunk kezdetén nem gondoltuk, hogy 
ez az idő ilyen nehéz, küzdelmes, félelmek-
kel és próbákkal teli lesz. Isten megtanítja 
nekünk azt, amit Fiának az életében is meg-
engedett, amikor keresztjeinket hordozva 
járta a szenvedés útját, értünk vállalva azt, 
hogy megértsük és még inkább elfogadjuk a 
hozzánk lehajló isteni szeretetet. Nagypén-
teken minden korábbinál közelebb lépett a 
bűnös emberhez akkor, amikor életét adta 
oda a golgotai kereszten. Feltétel nélkül 
hiszünk ebben? Komolyan vesszük ennek 
az ingyen kegyelemnek, gyarló emberi érte-
lemmel felfoghatatlan szeretetnek a lehető-
ségét? 

Ünnepre készülünk! Figyeljük a híradáso-
kat. A mai napig világszerte már több mint 
százezren haltak meg a koronavírus járvány 
következtében. A nyilvántartott betegek 
száma meghaladja a másfélmilliót. Otthona-
inkba bezárkózva, csendes magányunkban, 
családi közösségben szeretteinkkel, össze-
kulcsolt kezek bizakodó reménységében 
várunk. Próbálunk megelőzni, védekezni, 
harcolni a vírussal, testi és lelki megpróbál-
tatásainkkal. Mindenki máshogy, más kö-
rülmények, helyzetek között.  

Ez a húsvét egészen más lesz.  Itt és a világ 
minden pontján. A régi berögződéseket el 
kell felejteni.  Bár üresek lesznek a templo-
maink, de hiszem, hogy az üzenetnek ezen 

a húsvéton talán minden eddiginél hangsú-
lyosabban el kell jutnia minden emberhez. A 
sok rosszhír után a legjobbnak, a sok bizony-
talan után a biztosnak. Nagypéntek minden 
múltat lezár, a bűnös ember váltságlevele a 
keresztre szegeződik. De harmadnapon meg-
történt az, amit az Úr megígért. Krisztus fel-
támadt, legyőzte a halált, szereti az embert, 
jövőt ad ott és akkor, amikor az hisszük, vége 
mindennek.  Ez a bizonyosság válhat szemé-
lyessé ezen a karanténba zárt ünnepen is. 
Minden embernek: a szenvedőknek, a féle-
lemben élőknek, azoknak, akiket foglyul ejt a 
bizonytalanság és azoknak is, akik még most 
is kételkedők. 

Isten újra ajtókat nyit. Földieket és mennyei-
ket. Vagy még inkább: bezárt ajtók és életek 
számára kínál új lehetőségeket jelenlétével. 
Találkozni akar velünk! Akkor, amikor észre- 
vesszük egymást, amikor segítünk egymás-
nak, amikor meg tudjuk különböztetni a jót a 
rossztól, és felfedezzük az igazán értékeset. 
Amikor a rohanó világban megállít, hogy 
elvegyen valamit, és helyette adjon valami 
mást. Úgy, ahogyan csak Ő adhat, mert az Ő 
kezében vagyunk. 

Húsvétot ünnepelünk! Ez az ünnep nem ma-
rad el. Nem lehet későbbi időpontra halaszta-
ni. El kell fogadni, és élni kell! 

Tovább kell adni az örömhírt: az Úr feltá-
madt! Az Úr valóban feltámadt!  

Ezért szóljon a taps, a dicséret és a hálaadás. 
Itt van közöttünk, és csak ezért lehet életünk 
és üdvösségünk!  

Krisztus jelenlétét hozó ünnepet kívánok 
mindenkinek! 

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az 
Úr tetteit!” (Zsolt 118,17)  

Kis János 
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A járvány margójára 

Ez az ismeretlen szerzőnek tulajdonított bejegyzés árasztotta el a közösségi médiát. 

Az emberiség pontosan azt a betegséget 
kapta, amelyikre szüksége volt. 

Már nem értékeljük az egészséget, ezért 
kaptunk egy betegséget, hogy megértsük, 
az egészségünkkel foglalkoznunk kell! 

Már nem értékeljük a természetet magunk 
körül, ezért kaptunk egy betegséget, 
amelynek köszönhetően keveset tudunk a 
természetben tartózkodni. 

Már elfelejtettük, hogyan kell családként 
élnünk, ezért kaptunk egy betegséget, 
amely bezárt minket az otthonainkba, 
hogy megtanuljunk ismét családként élni. 

Már nem tiszteljük az időseket, ezért kap-
tunk egy betegséget, amely emlékeztet az 
ő esendőségükre. 

Már nem értékeljük az egészségügyi dol-
gozókat, ezért kaptunk egy betegséget, 
amely emlékeztet minket a pótolhatatlan-
ságukra. 

Már nem tiszteljük a tanárokat, ezért kap-
tunk egy betegséget, amely bezárta az 
iskoláinkat, melynek köszönhetően a szü-
lők próbálják tanítani a gyermekeiket. 

Azt gondoltuk, hogy mindent megvehe-
tünk, mindenhol ott lehetünk, azzal és 
akkor, amikor csak akarunk, ezért kaptunk 
egy betegséget, amely megmutatja, meny-
nyire nem természetes és magától értetődő 

is mindez. 

Szabadidőnket bevásárlóközpontokban töl-
töttük, ezért kaptunk egy betegséget, hogy 
megértsük, a boldogságot nem lehet megven-
ni. 

Nagyon sokat foglalkoztunk a külsőnkkel, 
hasonlítottuk magunkat másokhoz, ezért 
kaptunk egy betegséget, amely maszkkal 
takarja el az arcunkat, hogy megértsük, a 
valódi szépség nem ott rejtőzik. 

Azt gondoltuk, a Föld urai vagyunk, ezért 
kaptunk egy betegséget, hogy ez az apró, 
láthatatlan kórokozó megszelídítsen minket. 

Ez a betegség nagyon sok mindent elvesz 
tőlünk, ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy 
újból észrevegyük, hogy mi az igazán fontos 
az életben. 

Sajnos olyan betegséget kaptunk, amelyik 
pontosan ránk van szabva. 

Néha a legdrasztikusabb körülmények hoz-
zák ki belőlünk a legjobbat. 

Túl fogjuk élni Isten kegyelméből. Túl fog-
juk élni ezt a krízist. 

S ha tanulunk belőle, ha levonjuk a megfele-
lő következtetéseket, ha hálásak tudunk lenni 
mindazért, amivel már rendelkezünk, akkor 
megerősödünk, jobbak leszünk, s talán más 
jövő vár ránk. 
  

Eddig példa nélküli, érdekes eseményre 
került sor templomunkban 2019. december 
26-án, az istentiszteletünket követően. Az 
alkalmon ugyanis részt vettek a Kecske-
méten és Bács-Kiskun megyében működő 
Kunsági Női Borrend, valamint Mathiász 
János Borrend szép lovagi formaruhába 
öltözött tagjai. (Néhányan közülük, akik 
protestánsok, az úrvacsora szentségével is 
éltek.) 
Az istentiszteletet követően Kis János 
lelkész köszöntötte a borrendek tagjait. 

Kitért arra, hogy a Biblia számos pontján 
találkozhatunk az ókori Izrael területén nagy 
fontossággal bíró itallal, a borral. Csak egy 
példa: Krisztus a kánai menyegzőn borrá 
változtatta a vizet. Lelkészünk elismeréssel 
köszönte meg a szőlészek és borászok nem 
könnyű munkáját, melynek eredményeképp 
poharainkba kerülhetnek a finom nedűk. Bár 
mi, evangélikusok nem tartunk borszente-
lést, azonban Isten áldását kérhetjük e mun-
kára és eredményére. 

Ezt követően a templom galériáján a legen-

Borrendek köszöntése karácsonykor  
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Női arcok, női élethelyzetek 

dás szőlőnemesítő család mai képviselője, 
Kocsis Pál pedagógus és borász beszédé-
ben kitért arra, hogy a mai formalizált, 
tárgyiasult világban a borfogyasztás ha-
gyományápolást, kultúrát, közösségi érték-
teremtést jelent, természetesen az egész-

ségre gyakorolt jó hatása mellett. A kö-
szöntést követően a borrendek tagjai bemu-
tatták ízletes termékeiket a gyülekezet és a 
presbitérium megjelent tagjainak. 

Károlyfalvi József 

Gyülekezetünk számára is elismerés, hogy 
2019. december 11-én másodlelkészünk, 
Hulej Enikő elismerést kapott a Nők a 
Nemzet Jövőjéért Egyesülettől. 

Enikő Csengődről származik, Kiskőrösön 
érettségizett, majd az Evangélikus Hittudo-
mányi Egyetemen szerzett lelkészi képesí-
tést. Gyülekezetünkkel 2004/2005-ben 
került kapcsolatba, amikor is teológushall-
gatóként a hatodéves gyakorlatát töltötte 
nálunk. Lelkésszé szentelése után az Evan-
gélikus Rádiómissziónál, illetve a pest-
szentlőrinci gyülekezetben szolgált. 

2010-ben iktatták be Kecskeméten másod-
lelkészként, s azóta nagy lendületet adott 
gyülekezetünk számos munkaterületének, 
élve egyéni adottságaival. Jelentős ered-
mény a Lélekzet című hírlevél fejlődése, a 
gyülekezeti honlap kezelése, az ifjúsági- és 
gyermekmunka területén történt előrelépés, 
ifjúságunk aktív részvétele a Szélrózsa 

találkozókon, a fiatal édesanyák számára 
tartott baba-mama kör megelevenítése. És 
akkor még nem szóltunk hitet építő, erősítő 
igehirdetői és kazuális szolgálatairól, a 
bibliaiskola beindításáról, az iskolai hitok-
tatás terén való helytállásáról, valamint a 
finn evangélikus testvérekkel történő kap-
csolatok újraépítéséről. 

A Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület de-
cemberi díjátadó alkalma előtt a Női arcok, 
női élethelyzetek című teadélután keretében 
dr. Zsolczai Sándorné beszélgetett a lel-
késznővel életéről, szolgálatáról. Az alka-
lom felvételét többször vetítette a Kecske-
méti Televízió. 

Minden elismerés erőt, lendületet ad a ki-
tüntetett számára. Adja Isten, hogy Enikő 
számára is újabb erőforrást jelenthessen ez 
a díj! 

Károlyfalvi József 

Január harmadik hetében a Szentcsalád Plé-
bánia adott otthont a már hagyományosan 
megrendezett ökumenikus imahétnek. Min-
den este 17 órától szép lélekszámban – al-
kalmanként kb. 300 fő – jelentek meg a 
hívek, érdeklődők. Sorrendben a baptista, a 
református, a görögkatolikus, az evangéli-
kus és a római katolikus egyházközségek 
papjai, lelkészei tartották az alkalmakat. A 
közös imádságok, énekek mellett bemutat-
koztak a különböző gyülekezetek zenészei 
és énekesei, énekkarai is. 

Az imahét anyagát idén a máltai kereszté-
nyek készítették ApCsel 28 alapján. Pál 
apostol hajótörése, megmenekülése, Málta 
szigetére vetődése, az ő és társai ottani né-

pek általi fogadtatása és feléjük irányuló 
vendégszeretete volt a téma. A megbéké-
lés, megvilágosodás, reménység, bizalom, 
erő, vendégszeretet, megtérés, nagylelkű-
ség kulcsszavak mentén naponta került 
kibontásra a teljes történet. Pál töretlen 
hitének – és persze Istennek! – köszönhet-
ték a hajó utasai a viharból való megmene-
külésüket és életben maradásukat. 

Az utóbbi időkben az én családom kicsiny 
hajóját is alaposan megdobálták a viharok 
az „élet tengerén”. Többször nehéz idősza-
kokat éltünk át, balesetek, betegségek ér-
tek minket. Az elkeseredés, csüggedés és 
reménytelenség, nem tagadom, sokszor 
erőt vett rajtunk… Nagyon jókor jött hát 

Ökumenikus imahét Kecskeméten 
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„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” 
„2020 az úrvacsora éve” – ez állt a zuglói 
hitmélyítő csendesnap programjainak kö-
zéppontjában február 1-jén. Mindig nagy 
várakozás és izgalom van a lelkemben, 
amikor valahova utazunk hitmélyítő csen-
desnapra. Most is időben megérkeztünk, 
kedves és meleg fogadtatásban volt ré-
szünk; úgy éreztük, hazaérkeztünk. 

10 órakor elkezdődött az alkalom: énekel-
tünk, imádkoztunk. Nyitó áhítatot Tamásy 
Tamás lelkész tartott. Mint mondta, az 
úrvacsora jelentősége csökkent az utóbbi 
években, a régi időkben hozzátartozott az 
emberek mindennapjaihoz. A testi élelem 
is mindennapos volt, és ugyanígy a lelki 
élelem, az úrvacsora is. Az úrvacsora talál-
kozás az Úrral, amely örömet ad és védel-
met nyújt az ördög, a halál és a bűn ellen. 
Az úrvacsora visszautasítása azt jelenti, 
hogy azt gondolom, én elbírok az ellenség-
gel. A bűn csak úrvacsoravételkor bocsátta-
tik meg az oltár előtt térdelve, amikor az Úr 
szól az igével, hogy meg van bocsátva. 
Bűnbocsánat, kegyelem csak az oltár előtt 
van. A megbánás nem elegendő. 

Dr. Korányi András professzor tartotta a 
következő előadást, melynek címe az volt, 
hogy „Az úrvacsora ünneplése a keresztény 
évszázadok, évezredek során”. Kiemelte, 
hogy az úrvacsora mindig ünnep, út az 

üdvösség felé. 

„Ezt cselekedjétek – de hogyan?” – erről 
már Győri Gábor lelkész szólt előadásában. 
Az úrvacsora szövetség, ünnep, testi-lelki 
gyógyulás. Szeretnénk minél többször talál-
kozni azzal, akit szeretünk és amikor úrva-
csorát veszünk, akkor Istennel találkozunk. 

Győri János Sámuel lelkész egy ősbemuta-
tó dokumentumfilmet vetített az úrvacsorá-
ról. A nap végén pedig Tamásy Tamásné és 
Horváth-Hegyi Ádám szolgáltak, és úrva-
csorát vettünk. Az úrvacsora döntésre hív, 
oda lépek-e, átveszem-e az Úr Jézustól a 
bűnök bocsánatát. 

Ez a csendesnap is nagyon felemelő, meg-
rendítő, fáradságos, ugyanakkor örömteli 
volt. Nagyon nagy mélységek és magassá-
gok áradatát érezhettük át. Döbbenet volt 
számomra, nekem eddig az úrvacsora a 
találkozást és a bűnbocsánatot jelentette, de 
hogy védelem az ördög, a halál és bűn el-
len, ezt most értettem meg. 

Sok-sok hitmélyítő csendesnapra van szük-
ségünk. Nagyon sok szép éneket hallottunk 
és énekeltünk. Az egésznapos együttlétnek 
nagy ereje volt és van. Várom a következő 
alkalmat. 

Erős vár a mi Istenünk! 
Nagy Jánosné 

ez az imaheti lehetőség egy kis erőmerítés-
re, hitépülésre, számadásvégzésre a szemé-
lyes életemben is. 

Számomra a hét megnyugtató tanulsága, 
hogy valamennyien (felekezettől függetle-
nül) Isten gyermekei vagyunk; ő számon-
tart és megsegít bennünket az élet viharai-
ban. Rá mindenkor számíthatunk és bizton 
támaszkodhatunk, bármekkora a baj. Hi-
szen a saját Fiát, Jézus Krisztust adta ér-
tünk, aki emberré lett, magára vette a bű-
neinket és életét áldozta értünk, embere-
kért. Isten szeret bennünket a hibáinkkal és 
bűneinkkel együtt, és erőt ad nekünk a 
nehéz napok elviseléséhez és túléléséhez. 

Most is itt csengenek a fülemben Kosztolá-
nyi Dezső versének az imahét egyik napján 
elhangzott szavai: „Bizony ma már, hogy 
izmaim lazúlnak / úgy érzem én, barátom, 
hogy a porban, / hol lelkek és göröngyök 
közt botoltam, / mégis csak egy nagy, is-
meretlen úrnak / vendége voltam.” 

Alig várom, hogy jövőre a mi evangélikus 
templomunkban vendéglátóként újra talál-
kozzunk az ökumenikus imaheti alkalmon 
a többi felekezet híveivel, vezetőivel. Ad-
dig is igyekeznünk kell a különbözősége-
ink ellenére naponta közeledni egymáshoz 
nekünk, keresztényeknek ezekben a nehéz 
időkben! Ez a (nem kis) feladatunk! 

Madár Ferenc 
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Ez az a nap! 

Közös ifi 

Az ifjúság számára, február 29-e nem csak 
azért bizonyult különlegesnek, mert szö-
kőnap. Ezen az estén ugyanis lehetősé-
günk volt a baptista és a pünkösdi gyüle-
kezet fiataljaival együtt közös ifin részt 
venni. 

A baptista imaházban megtartott alkalom a 
„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog 
hozzátok” (Jak 4,8a) alapige köré szerve-
ződött. A kedves, süteményeket sem nél-
külöző fogadtatás után a baptista ifjúsági 
lelkész áhítata indította a témát. Később, 
amikor a „technika ördögének” munkálko-
dásai nem jártak sikerrel, és a dalszövegek 
mégis kivetíthetővé váltak, közös éneklés-
sel dicsőítettük Istent. 

Ezután csoportokra bontva beszélgettünk 
arról, hogy miként éljük meg az Istennel 
való kisebb-nagyobb találkozásokat. Kide-
rült, hogy volt, akinek éppen ez az este is 
ilyen élmény volt azáltal, hogy minden 
vonakodása ellenére mégis eljött. Az ifi 

során érdekes volt megismerni a különböző 
gyülekezetek különböző szokásait, például 
azt, hogy egymás előtt kimondva fogalmaz-
zuk meg imádságunkat, és így forduljunk 
közösen Istenhez. 

A komoly beszélgetés után pedig még marad-
tunk társasozni, pingpongozni vagy éppen 
beszélgetni egy-egy régi vagy új ismerőssel. 
Mert többünknek meglepetésekkel is szolgált 
ez a közös ifi: jó volt megtudni valakiről, 
akivel a buszmegállóban együtt ácsorgunk, 
vagy éppen ugyanabba az osztályba járunk, 
hogy igazából egy közösségbe tartozunk. 
Ezen az alkalmon közeledtünk egymáshoz, 
megismertük egymást, és motivációt kaptunk 
arra is, hogy megtegyük első, botladozó lépé-
seinket, vagy tovább folytassuk utunkat Isten 
felé. Mert bizony a közeledés kétoldalú fo-
lyamat, s ha gyengének is érezzük néha ma-
gunkat, el kell indulnunk Isten felé, mert ő is 
közeledni szeretne hozzánk, és mert „nekem 
olyan jó Isten közelsége!” (Zsolt 73,28) 

Bálint Boglárka Eszter 

Ifjúsági alkalmak  
Az ifik a koronavírus-járvány miatt online, 
de a megszokott időpontokban működnek. 

A tizenéveseket pénteken 17 órakor, a hu-
szonéveseket szombaton 18 órakor várjuk a 
képernyő elé. A meghívó link a Messenger 
csoportban érhető el az alkalom kezdetekor. 

Aki teheti, csatlakozzon! 

Szeretettel várunk! 

Először rendezték meg az Ez az a nap! 
roadshowt, amelynek egyik állomása 
Kecskemét volt. Mondanom sem kell, 
látva a hírt rögtön kaptunk a lehetőségen 
és megvásároltuk jegyünket, számítva 
arra, hogy a sportcsarnok meg fog telni. 

Hála Istennek, ez így is történt! Február 13
-án a Messzi István Sportcsarnok teljesen 
megtelt Istent dicsőíteni vágyó emberek-
kel. A háromórás alkalmon számos zene-
kar és dicsőítő együttes lépett fel. Nekem 
Mező Misi két dala volt a kedvencem; 
ezeket azóta is rendszeresen hallgatom. 
Nagyon jó volt olyan sok emberrel együtt 
énekelni és imádkozni. Ugyanis a zeneka-
rok fellépései között együtt imádkoztunk 
és adtunk hálát mindazért, amit kaptunk. 

A programon elhangzott, hogy idén nyá-
ron, július 18-án rendezik a jubileumi 20. 

Ez az a nap!-ot Budapesten, a Puskás Aréná-
ban, ahová ötvenezer embert várnak a szerve-
zők, hogy ismét együtt lehessünk és dicsőít-
hessünk. Remélem, hogy az Arénát is meg 
tudjuk majd tölteni Istent dicsőíteni vágyó 
emberekkel! 

Molnár Dóra 
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Március 6-án a református gimnázium dísz-
termében kevesen gyűltünk össze az öku-
menikus világimanapon, hogy együtt imád-
kozzunk, ezúttal Zimbabwe lakosságáért. A 
Dél-Afrikai Köztársaság egyik északi 
szomszédja ma sem tartozik a fejlett orszá-
gok közé. Rendelkeznek ugyan egy nemze-
ti műemlékkel, mely a Világörökség része 
és amely a XIII-XV. századi régi szép 
időkre emlékezteti őket, de az 1890-es 
évektől kezdődő brit fennhatóság máig 
tartó bélyeget nyomott az ország lakosságá-
ra. Bár pontosan 40 évvel ezelőtt az ország 
kivívta függetlenségét, újabb nehéz korszak 
kezdődött egy diktátor vezetésével, akinek 
a hatalmát három évvel ezelőtt egy másik 
vezető döntötte meg, katonai puccsal. De-
mokratikus választásokat is tartottak, azóta 
látszólag rend van… Zimbabwe azon or-
szágok egyike, ahonnan tömegesen vándo-
rolnak el az emberek, jobb megélhetés után 
vágyódva. A kizsákmányolás ma is tart, a 
férfiak számára szinte az egyetlen munka-
lehetőség az ércbányákban adódik. Közben 
rengeteg a HIV fertőzött, az asszonyokra és 
a gyermekekre szinte elhordozhatatlan 
terhek hárulnak.  

Mindezek ellenére a zimbabwei asszonyok 
reményteljes alapigét jelöltek ki számunk-
ra, amelynek Isten által elkészített üzenetét 
Hulej Enikő lelkésznő tolmácsolta a jelen-
lévőknek. Jézus szava: „Kelj fel (…) és 
járj!” (Jn 5,8) először a 38 éve beteg em-
bernek szólt a Bethesda tavának partján, és 
olyan isteni erővel hangzott, hogy hatására 
az az ember képessé vált béna állapotát 
maga mögött hagyva Jézus csodájáról ta-
núskodó életet élni. Jézus szavának ereje 
ma sem gyengébb, mint akkor volt. A Vele 
való találkozás ma is lehetséges. Akik ezt 
megtapasztalták, ma is tanúskodnak életet 
megújító, bűnt megbocsátó hatalmáról. 

A következő héten három alkalommal 
gyűlhettünk össze a szintén évenként ilyen-
tájt megrendezésre kerülő evangélikus-
református teológiai estéken. Első este 
Győri János Sámuel nyugalmazott (de 

nyugdíjba nem vonult) evangélikus lelkészt 
hallgathattuk. Előadásának provokatív cí-
met adott: „Ha olyanok nem lesztek, mint a 
kisgyermekek, semmiképpen nem plántál-
hattok”. (Az eredeti ige, ugye, úgy szól: 
„Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesz-
tek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a 
mennyek országába.” [Mt 18,3]) A palántá-
zás mindenki számára érthető lépéseinek 
segítségével magyarázta el az evangélium 
továbbadásának lépéseit. Világos, hogy 
palánta nélkül nincs palántázás. Palánta az, 
akiben már kihajtott az ige, vagyis eljutott a 
Krisztussal való személyes találkozásig. 
Aki döntést hozott a személyes Megváltó 
mellett, a személyes Gonosz ellen. Bárcsak 
minél több családban elmondhatnák a gyer-
mekek: „Isten, saját fülünkkel hallottuk, 
elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez 
napjaikban, a régi időkben.” (Zsolt 44,2), 
ha a családokban beszédtéma lehetne a 
mennyország. Ha nemcsak a televízió 
(„távolba látó”) segítségével, hanem a 
Szentírás segítségével láthatnának a távol-
ba: az örökkévalóságba. Figyelmeztetést is 
hallottunk: amikor Jézus a názáreti zsinagó-
gában felolvasta a Messiásról szóló ézsaiási 
próféciát, a hallgatóság helyeselt. De ami-
kor Jézus arról kezdett beszélni, hogy Isten 
a pogányokhoz is küldött prófétákat (a sa-
reptai özvegyhez vagy a szír Naámánhoz, 
aki maga keresett fel egy prófétát), hábo-
rogni kezdtek amiatt, hogy Jézus szerint 
Istennek a pogányokkal is terve van (Lk 
4,14–30). Nem fogadták el, hogy a kapott 
üzenetet tovább kell adni. A mi helyzetünk-
re lefordítva: nem egyszerűen az a dolgunk, 
hogy örüljünk annak, hogy keresztyének 
vagyunk, hanem minél több emberhez kell 
elvinnünk az örömhírt: „üdvösséged van, 
mert Jézus Krisztus meghalt érted”. 

A második estén Fülöp József bábszínész 
bizonyságtételét hallgathattuk, aki az életé-
ből felhozott példákkal mutatta be, hogyan 
valósul meg a gyakorlatban az, amit az elő-
ző estén hallottunk. Ő a Jézussal való sze-
mélyes találkozása által palántává lett, és 

Ökumenikus találkozók  
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Szenvedés, szexualitás: Isten mindkettőből a legjobbat hozhatja ki! 

színészként tevékenykedve éli meg az üze-
net továbbadásának örömeit és nehézségeit. 
Bevezetőjében Oswald Chambers Krisztus 
mindenek felett című könyvének aznapi 
(március 11.) áhítatát olvasta fel, melynek 
alapigéje ez volt: „Én nem voltam engedet-
len a mennyei látás iránt” (ApCsel 26,19). 
Néhány gondolat az áhítatból: „Ha Istenbe 
vetett hitünket nem gyakoroljuk a minden-
napi élet dolgaiban, akkor egy-kettőre oda-
van az Istentől kapott látás… Próbára va-
gyunk téve a percnek mind a hatvan má-
sodpercében, nemcsak az imádság és az 
áhítat, vagy az összejövetel idején… Olyan 
tevékenyek vagyunk, hogy egészen elfelejt-
jük a látást… Saját magunk valljuk kárát, 
ha a gyakorlati munka rabságába esve fi-
gyelmen kívül hagyjuk a látás beteljesedé-
sét… Életbevágóan fontos, hogy kicsi dol-
gokat is a látás fényében tegyünk meg. Ez 
azt jelenti: gyakoroljuk magunkat abban, 
hogy a mennyei látás világosságában jár-
juk.” Tevékenységének lényegét abban 
foglalta össze, hogy minden helyzetben 
törekszik várni a látásra, és annak betelje-

sedésére, az igével bátorítva: „ha késik is, 
bízzál benne”.  

A harmadik estén Nagy Gergely református 
lelkész mutatta be Paul Washer nemrégiben 
magyarul megjelent könyvét, melynek cí-
me: Az evangélium hatalma és üzenete. Az 
előadás megtekinthető itt: https://
www.youtube.com/watch?v=wFFTXKbMPLg  

Paul Washer amerikai lelkipásztor 2002-ben 
vált széles körben ismertté, amikor egy 
ifjúsági konferencián mondott prédikációt, 
mely „sokkoló üzenet” címen ma is megta-
lálható az interneten: https://illbehonest.com/

hungarian/sokkolo-uzenet-paul-washer Érdemes 
meghallgatni! 2009-ben riportot készítettek 
a lelkipásztorral, melyben arról beszél, mi 
vezetett a „sokkoló üzenet”-hez: https://
illbehonest.com/hungarian/a-sokkolo-uzenet-hattere

-paul-washer. Ezen az oldalon Paul Washer 
magyarul eddig megjelent tanításai meg-
hallgathatók: https://truth-hu.webnode.hu/paul-

washer-tanitasai-magyarul/. Váljon mindannyi-
unk épülésére! 

Lázár Anikó 

Új kezdeményezés honosodott meg Kecs-
keméten néhány hónapja, amikor nálunk is 
útjára indult a Szólj be a papnak! A kon-
cepció szerint különböző történelmi egyhá-
zakhoz tartozó papok és lelkészek ülnek 
egy asztalhoz egy világi helyszínen, és 
válaszolnak a hallgatóság soraiban ülőktől 
érkező provokatív kérdésekre. A tavaly 
novemberi első alkalom után idén már feb-
ruárban és márciusban is megtartották ezt a 
rendhagyó felekezetközi programot a szer-
vezők, előbb a szenvedés, majd pedig a 
szexualitás témáját állítva a középpontba. 

Előbbi témáról valóban az eredeti elképze-
lések szerint, egy kocsmában, közönség 
előtt folyt a diskurzus. A másodikat ellen-
ben már – a koronavírus-járvány miatt ki-
hirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, illetve 
az amiatt kiadott intézkedéseknek megfele-
lően – online közvetítették a nézők felé, 
akik ugyancsak az interneten keresztül 

tehették fel kérdéseiket. (Egyébként mind-
két alkalom most is elérhető, visszahallgat-
ható/-nézhető a világhálón.) A szenvedésről 
szóló alkalmon evangélikus részről Kis 
János, a szexualitásról szólón Hulej Enikő 
volt a megszólaló. 

Hogy az eltérő körülmények vagy a témák 
különböző mértékű kényessége okán-e, de 
számomra az előbbi alkalom sokkal 
„kompaktabb” volt. Azt tapasztaltam, hogy 
a meghívott vendégek sokkal személyeseb-
ben, és így átélhetőbb módon fogalmazták 
meg kapcsolódásaikat a témához, és talán a 
moderátor is jobban a helyzet magaslatán 
tartózkodott. 

Azon az estén a lelkipásztorok azt az egyér-
telmű üzenetet fogalmazták meg, hogy az 
az Atya, aki a saját Fiát is képes volt felál-
dozni értük és értünk, minden szenvedé-
sünkre az örökkévalóság perspektívájából 
tekint, és abban a kontextusban értelmet tud 

https://www.youtube.com/watch?v=wFFTXKbMPLg
https://www.youtube.com/watch?v=wFFTXKbMPLg
https://illbehonest.com/hungarian/sokkolo-uzenet-paul-washer
https://illbehonest.com/hungarian/sokkolo-uzenet-paul-washer
https://illbehonest.com/hungarian/a-sokkolo-uzenet-hattere-paul-washer
https://illbehonest.com/hungarian/a-sokkolo-uzenet-hattere-paul-washer
https://illbehonest.com/hungarian/a-sokkolo-uzenet-hattere-paul-washer
https://truth-hu.webnode.hu/paul-washer-tanitasai-magyarul/
https://truth-hu.webnode.hu/paul-washer-tanitasai-magyarul/
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Gyerekszáj  

A virtuális térben tartjuk a kapcsolatot 
a gyermekekkel és a fiatalokkal.  

Ifin a koronavírus-járvány miatti új 
helyzetről beszélgetünk.  

– Érdekes, eddig azzal a kifogással 
nem imádkoztam többet, hogy „nincs 
elég időm rá” és íme… időm, mint a 
tenger. Úgyhogy most már mindig azt 
csinálom, hogy ebéd után elvonulok, 
igét olvasok és imádkozok. Isten biztos 
úgy volt vele: „Ne legyen már ez egy 
kifogás!” És elintézte. 

Harmadikos hittanosomnak Messenge-
ren küldöm a feladatot:  

– Imádkozd el a „Köszönöm e szép 
napot...” imádságunkat, és írd meg 
nekem, hogy ma miért vagy hálás Is-
tennek! Várom a válaszodat! 

– Máris, de előbb elmesélhetek egy 
történetet?  

– Persze! 

– Voltunk horgászni és először nem 
jöttek a halak, elmentünk másik helyre, 
és jött vagy 15 hal. Jött egy bácsi, kér-
dezte, hogy eladó-e a hal, mondtuk, 
hogy nem, de neki adtuk ingyen min-
det, nagyon hálás volt! Mi meg utána 
annyi halat fogtunk, jóval többet, mint 
amennyit adtunk neki és nagyobbakat 
is. Az Isten megsegített, és a bácsi 
elvitte az apraját! 

Gyülekezeti honlapunk  
(hírek, online események, igehirdetések, 
istentisztelet-közvetítések időpontjai): 

https://kecskemet.lutheran.hu  

Facebook:  

Kecskeméti Evangélikus Egyház 

Youtube:  

Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet 

adni neki. Nem hallgatták el azt sem, testi 
és lelki kínlódásainkért sok esetben mi 
magunk vagyunk a felelősek, így hát nem 
ildomos Istent hibáztatnunk miattuk. Báto-
rításként fogalmazták meg, hogy a fájdal-
makat megélve más dimenzióból csodál-
kozhatunk rá az élet szépségére, és a vi-
gasztalás, megvigasztaltatás élményével is 
csak így találkozhatunk. Útravalóul azt 
adták, hogy az emberi szenvedés célja és 
értelme is lehet az, hogy rátaláljunk Isten 
útjára, és elinduljunk rajta. 

A második alkalommal sokkal inkább érez-
hető volt egyfajta feszélyezettség, ami per-
sze éppúgy fakadhatott a járványhelyzet-
ből, mint a téma bizalmas jellegéből. Rá-
adásul a kérdezők sem bántak kesztyűs 
kézzel a beszélgetés résztvevőivel, és az 
eredeti témához olykor csak lazábban kap-
csolódó kérdéseikkel megtörték a beszélge-
tés ívét. 

Azért így is elhangzottak azok a fontos 
alaptézisek, mint például hogy a szexuali-
tás jóval több a nemi vágy puszta megélé-
sénél, kielégítésénél, vagy hogy azt az Isten 
a házasság biztonságos keretei közé tervez-
te, és egymás minél teljesebb megismerésé-
nek lehetőségét adta általa az embereknek. 
A meghívott vendégek szóltak az elkötele-
ződés fontosságáról, és a túl korai testi 
kapcsolat okozta lehetséges sérülésekről is. 
Mint mondták, „szex-pártiként” Isten min-
denképpen összeillőnek teremtette a férfia-
kat és a nőket, így nem kell attól tartaniuk, 
hogy férjjé-feleséggé válásuk után az derül 
ki, nem passzolnak össze. A pudingot nem 
a főétel előtt kell megkóstolni, hanem az 
étkezés megkoronázásaként, desszertként 
kell elfogyasztani! – hangzott a szemléletes 
megfogalmazás. 

Mik voltak/lehetnek a közös nevezői a két 
beszélgetésnek? A szenvedés és a szexuali-
tás is az emberi élet természetes, elidege-
níthetetlen része, lehet rosszul és lehet jól 
megélni őket, bent tarthatnak minket egy 
lefelé húzó örvényben, de ugyanígy terem-
hetnek gyümölcsöket is az életünkben. 

Zsolczainé Vitális Judit 
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Hit és hitetlenség 
Nagy kiváltság és lehetőség, hogy Isten szól 
hozzánk igéjén keresztül. Ha az Útmutatót 
olvassuk, akkor a napi, heti és havi igék 
mellett az év igéje is ismerős számunkra. 
Most, amikor már a negyede eltelt ennek az 
esztendőnek, idézzük fel a 2020. év mottó-
ját: „Hiszek! Segíts a hitetlensége-
men!” (Mk 9,24) 

„Mi a véleményed erről az igéről?” – tettem 
fel a kérdést gyülekezeti csoportjainkban 
még januárban. Sokan megdöbbenésüknek 
adtak hangot, mert – nem ismerve a történe-
tet – elképzelhetetlennek tartották, hogy van 
ilyen ige a Bibliában. Mert hát, ha hiszek, 
akkor nem vagyok hitetlen; ha pedig hitet-
lenség van bennem, akkor hogyan mondhat-
nám azt, hogy hiszek?! Volt, aki azt is meg-
kockáztatta, hogy különböző helyekről lett 
összevágva ez a mondat! 

Márk evangéliumának a 9. fejezetében ol-
vassuk Jézus megdicsőülésének történetét. 
Három tanítványnak megadatik egy külön-
leges Isten-élmény: látják Jézus dicsőségét, 
és hallják, amint Isten bizonyságot tesz sze-
retett Fiáról. Legszívesebben megállítanák 
az időt, és sátrat vernének ott fenn, a he-
gyen. Ám le kell jönniük onnan, vissza a 
hétköznapok kihívásai közé, mert közben 
lenn, a hegy lábánál zajlanak az események. 

Egy kétségbeesett apa érkezik súlyosan 
beteg fiával, mert Jézus az egyetlen remé-
nye. Mikor őt nem találja, a tanítványaitól 
kér segítséget, de azok kudarcot vallanak. 
Teljes a káosz, az apa pedig végképp össze-
törik. És ekkor érkezik meg Jézus! Faggatni 
kezdi az apát, aki elmondja, hogy mi a hely-
zet, és hogy a tanítványok nem tudtak gyó-
gyítani. 

„De ha valamit lehet tenned (…), segíts 

rajtunk!” – sóhajt fel rezignáltan, mire Jézus 
így bátorítja: „minden lehetséges annak, aki 
hisz!” Az apa ekkor kiált fel: „Hiszek! Segíts 
a hitetlenségemen!” 

Most akkor hisz vagy nem hisz? 

Hittel és reménységgel jött ide, biztos volt 
abban, hogy Jézusnál meggyógyul a gyerme-
ke, de a kudarc elbizonytalanította. Persze 
hogy hisz, de az, ami történt – vagy inkább 
nem történt –, megrendítette a hitét. Egyszer-
re igaz: hiszek is, meg nem is! Akarok hinni, 
de hogy tudnék hinni ezek után? Uram, Isten, 
még hinni is csak a te segítségeddel tudok! 

Ugye, ismerős számunkra is ez a helyzet? 
Hányszor átéltem én magam is, hogy biztos 
voltam az Úr hatalmában, erejében, de a tör-
téntek elbizonytalanítottak. Hiszek benne, 
hogy bármire képes és hittem abban, hogy az 
adott helyzetben ő meg fog segíteni, de a 
segítség elmaradt – vagy egyszerűen csak 
késett –, és már meg is kísértett a gondolat: 
„Ne bízz benne; látod, hogy cserbenhagyott!” 
Pedig soha nem hagyott magamra, de azt sem 
ígérte, hogy minden könnyen megy majd. 

A hit útja küzdelmes. Mélységek és magassá-
gok egyaránt vannak. Történnek csodák, és 
van, amikor Isten hallgat. Mindennek oka és 
célja van, és nem mindig látunk mindenben 
tisztán.  

A görög pisztisz szó, ami ebben az igében 
szerepel, azt jelenti: hit, hűség, bizalom, ami 
egyszerre igaz elméleti és gyakorlati szinten. 
Megvallás és ráhagyatkozás. Ő Úr és Meg-
váltó – tőlem függetlenül és számomra is. A 
legfontosabb. Az egyetlen, akire igazán szük-
ségem van! És kegyelem az, ha hittel, biza-
lommal, hűségesen bele tudok kapaszkodni 
az Ő kezébe. 

Hulej Enikő 


