
Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van… 

Lélekzet 
Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2020/2. szám - Pünkösd 

Hírlevelünkben mindig beszámolunk a ma-
gunk mögött hagyott időszak alkalmairól, 
eseményeiről, s arról, hogy azokon milyen 
áldást élhettünk át. A húsvéti szám már a 
kijárási korlátozások idején jelent meg 
(csak online), s ebben volt is beszámoló 
bőven. De miről írjunk most, pünkösdkor? 
A digitális gyülekezeti életről? Zoomról, 
online hittanról, telefonos bibliaórákról, 
istentiszteleti és gyerekórás felvételekről? 

Inkább a Lélek munkájáról teszünk bizony-
ságot, ami a megszokott alkalmak helyett 
csak személyes módon érhetett el most a 
szívünkig. Sőt nemcsak a szívig, hanem a 
szív mélyéig is hatolt többeknél. Legalábbis 
ott biztos, ahol engedték munkálkodni... 

Nagyon vártuk a püspöki tanács levelét, 
hogy engedélyt kapjunk a nyilvános isten-
tiszteletek megtartására. Mennybemenetel 
ünnepén nyitottuk ki hosszú idő után elő-
ször az ajtót. Talán nem véletlen az időzítés. 
Üzenete van. Jézus által nyílik a menny 
ajtaja. Akkor régen is csak néhány tanít-
vány volt ennek tanúja, és ők se nagyon 
értették, mi történik. De pünkösdkor Isten 
kiárasztotta Szentlelkét. Amikor megeleve-
nedett minden... 

Templomba járó emberek voltak a pünkösdi 
csoda első résztvevői. Olyanok, akik ünnep-
re jöttek Jeruzsálembe, de nem ismerték 
Jézust! Vagy épp szent buzgósággal akarták 
védeni a régi vallásosságot a Názáretitől, 
aki ahelyett, hogy értékelte volna a sokakat 
ámulatba ejtő, böjtölésben, imádkozásban 
látványos kegyességet, azt mondta: te is 
kegyelemre szorulsz, és élő hit nélkül sem-
mit sem ér, amit csinálsz! És lehajolt a bű-
nöshöz. Üdvösséget hirdetett a Zákeusok-
nak, sőt még a kereszten mellette haldokló 
bűnbánó latornak is. 

Az első pünkösdkor a Lélek azokra áradt ki, 
akik jártak ugyan templomba, de semmi 
közük nem volt Jézushoz. Akiket zavart a 

megtérés emlegetése, mely vele kapcsolat-
ban így vagy úgy, de mindig előkerült. Nem 
tudtak mit kezdeni azzal, hogy ő nemcsak 
egy tanító, hanem sokkal több ennél! Élő Úr, 
és az örök életünk vagy kárhozatunk múlik 
azon, hogy Őt elfogadjuk-e Megváltónknak!  

Milyen kegyelmes az Úr, hogy e sok vallá-
sos ember átélhette a pünkösdi csodát! A 
Lélek áradását. Az Istentől való megérintett-
séget. Az igaz bűnbánatot és a felemelő ke-
gyelmet. A Krisztusért dobbanó szív csodá-
ját! Hitet, életet kaphattak! 

Pünkösdi hírlevelünkben nem számolhatunk 
be egyházi alkalmakról. Talán jobb is így!  

Bizonyságot teszünk azonban a Szentlélek 
munkájáról! Csodákról. Személyes hitta-
pasztalatokról. Megújulásról. Zárt templom-
ról, de megnyíló szívekről. A hatalmas Isten-
ről, aki nagy dolgokra képes. A legnagyobb 
csoda az, amikor lebontja bennünk azokat a 
gátakat, amelyek elválasztottak minket az Úr 
Jézustól. 

Nincs más út Istenhez, csak Jézus! Ő a Meg-
váltónk, aki bűneinkből meg tud szabadítani, 
bénaságunkból talpra tud állítani, összetört 
kapcsolatainkat helyre tudja hozni, a Sátán 
erejét képes megtörni, s ami a legfontosabb: 
üdvösséget tud adni. Csak adjunk teret éle-
tünkben a Szentlélek hitébresztő, hitmélyítő 
munkálkodásának! 

És bátran vegyük elő a Bibliát! Mélyedjünk 
el a pünkösdi beszámolóban és engedjük a 
szívünkig hatolni Péter apostol igehirdetését, 
ami Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 
2. fejezetében olvasható! És legyen ez a 
pünkösd különleges – nemcsak azért, mert 
annyira szomjazzuk már a templomi létet és 
a gyülekezeti közösséget, hanem azért is, 
mert a Szentlélek Isten szól hozzánk és 
mélyreható változásokat indít el bennünk és 
körülöttünk! 

Hulej Enikő 
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A lelkész üzenetei a megszűnőben lévő karanténból 

Az élet számos területén új kihívásokat, de 
lehetőségeket is hozott a világméretű jár-
vány, a meghirdetett veszélyhelyzet és az 
azzal járó tilalmak. Bezáródtak kapuk, az 
addig természetesnek tűnő élethelyzetek, 
tevékenységek, elfoglaltságok átértékelőd-
tek, más, új tartalmat nyertek. A „maradj 
otthon” kihívásával mindenkinek szembe 
kellett nézni. Munka, kapcsolatok, egész-
ség, felelősség, segítő gondoskodás és sok 
más érték került felszínre a feledés homá-
lyából, került mérlegre. 

Figyelmeztetést kaptunk? Megállított ben-
nünket az Isten azért, hogy lássuk és érté-
keljük a számtalan ajándékot, amikhez 
hozzászoktunk, amiket olyan magától ért-
hetőnek tartottunk, hogy nem is érzékeltük 
az ajándék mivoltukat? 

Isten ajtókat zárt be! Ezeken az ajtókon 
belül volt a kulcs és a kilincs is. Nem ránk 
zárta az ajtót, hanem felelőssé tett a be-
zártság ésszerű, gondolkodó emberhez 
méltó kezeléséért. Kinyitott azonban új 
ajtókat azért, hogy el ne vesszünk. Temp-
lomokat zárt be, hogy a lelki templomok 
beszorult, csikorgó ajtajai kitárulhassanak.  

Hogyan tudtunk élni a kényszerű lehető-
séggel? 

Többet imádkoztunk! Nem csak magun-
kért, hanem a tőlünk távol levő szerettein-
kért, a betegekért, az ápolókért, népünkért 
és az egész teremtett világért. 

Rendezhettük kapcsolatainkat. Kaptunk 
időt Istentől, hogy lássuk, észrevegyük a 
lényegest, az igazán fontost. A mulandó-
ban az időtállót, a maradandót. 

A gyülekezetekben a formákon változtatni 

kellett, de a tartalom maradt! Istentisztelete-
ket tartottunk üres templomokban, s tettük 
fel az erősítő, vigasztaló, utat mutató, ránk 
bízott üzenetet a technika segítségével a kü-
lönféle elektronikus csatornákra. Néha jól, 
máskor rosszul, ügyesen vagy sután. Nem mi 
mentünk Isten házába, hanem Ő jött hoz-
zánk! A gyermekeket is próbáltuk játékos 
formában elérni. 

A legveszélyeztetettebb korosztály számára 
heti bibliaórák telefonon történő megtartását 
láttuk megoldásnak. Jó, hogy ők egymást is 
felhívták a szeretet felelősségével.  

Az egyházi szolgálatok közül a temetés nem 
maradhatott el, kórházi látogatást is végez-
tünk. Az esküvők, keresztelők későbbre ke-
rültek. 

Már félmúlt időben írok, mert úgy tűnik, 
Isten megadja a régen megszokott rend foly-
tatását, kegyelméből, szeretetéből. Háza nyit-
va lehet végre, vár bennünket, hogy a testvé-
rek közösségében adhassa ajándékait min-
denkinek. 

Az első pünkösd óta Isten a Szentlélek által 
jelen van a világban. Szava az élet beszéde. 
Itt volt velünk eddig is, és itt is marad, mert 
el nem múló szeretettel szeret, és fontosak 
vagyunk Neki. 

Ugyanolyan már sohasem lesz az élet, mint a 
járvány előtt volt – hallom sokszor, sokféle 
helyről. Ne is legyen olyan. Legyen más, 
mert ez az Isten akarata. Legyen jobb és tel-
jesebb! 

Ehhez a mindig jelen való Istenünk adjon 
hitet, reményt, szeretetet. 

Kis János 

Hiszem, hogy Isten mindent okkal és cél-
lal ad. A nehéz helyzeteket is, melyek 
nagy próbák és formálódások időszakai 
lehetnek, de kétségbe is ejthetnek minket. 
Megújíthatnak vagy megkeményíthetnek.  
A pünkösdi hírlevélben szeretnénk egy 

összeállítást adni azzal kapcsolatban, hogy 
az elmúlt két hónapot hogyan élte meg gyü-
lekezetünk. Többeket megszólítottunk, kü-
lönböző élethelyzetben és életkorban lévő-
ket: írják meg őszintén – akár csak pár mon-
datban vagy hosszabban is –, hogy hogyan 

Koronavírus – áldás vagy átok? 
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Röviden 

élték meg a karantént? Mik voltak a legna-
gyobb kihívások? Milyen felismerésekre 
jutottak az életükkel kapcsolatban?  

Volt, aki nem akart válaszolni, mert amit 
gondol, azt nem írja le. Volt, aki – idő hiá-
nyában – csak megköszönte, hogy e kérdés 

kapcsán a maga számára levonhatja a tanul-
ságokat. De többen azok közül, akik – min-
den nehézség ellenére – áldásként élték 
meg az elmúlt két hónapot, örömmel meg-
osztják ezt a gyülekezettel.  

Már a karantén első napjaiban megbizonyo-
sodtam róla, hogy a mosogatógép elromlá-
sától jobban félek, mint a haláltól vagy a 
vírustól. S rájöttem, hogy a sok mosatlan, 
meg, hogy egész nap étkeztethetem a csalá-
dot, tulajdonképpen annyit jelent, hogy van 
mit ennünk. Hála Istennek! Mindenért! 

Megyesi Zsófia 

Március végén tartottuk meg esküvőnket – 
legalábbis a polgári részét – menyasszo-
nyommal, Szabinával. Mivel már február-
ban lefoglaltuk az időpontot és egyébként is 
szűk körben gondolkodtunk, nem akartuk 
módosítani, amennyiben nem lett volna 
muszáj. Március 28-ára, szombatra tervez-
tük a ceremóniát, de az akkor bevezetett 
korlátozások kihirdetése miatt még két nap-
pal előtte sem tudtuk, hogy megtarthatjuk-e. 
Végül szűk körben, maximum 9 főig enge-
délyezték. Párom szülei és testvére, vala-
mint az én egyik szegedi jó barátom és ta-
núm (Zsóka néni unokája) mentünk be a 
hivatalba, ahol az egy perces köszöntő és 
aláírások után, felhúzva a gyűrűt már készen 
is voltunk. Pezsgőzés és minden egyéb el-
maradt. Nem ilyennek képzeltük, de az biz-
tos, hogy egyedire sikeredett a polgári eskü-
vőnk. 
Az élet más területein is nagy változások 
álltak be nálam is: a szegedi és a kecskeméti 
egyetemeken is oktatok matematikát, márci-
us 12-től csak online. A munka több, hiszen 
sokkal egyszerűbb szemtől-szembe elma-
gyarázni az anyagot a teremben és aztán 
személyesen számonkérni, mint online 
anyagokat, videókat, előre kidolgozott fel-
adatokat készíteni, egyesével fogadni a diá-
kok kérdéseit, emellett az órák eredeti idő-
pontjában is rendelkezésre állni, dolgozato-
kat javítani a monitorról és egyáltalán olyan 
feladatokat válogatni, hogy az valós tudást, 
és ne jegyzetmásolási képességeket mérjen. 
A diákok visszajelzései alapján sikerült 
elérni a kitűzött célt, a nehezített körülmé-
nyek ellenére mindenki, aki akart, fel tudott 
készülni, kapott elég segítséget, sőt egyesek 

szerint néhány tárgy esetében a távoktatás 
még jobb is, hiszen a videón elérhető elő-
adások bármikor visszanézhetők, megállít-
hatók, visszatekerhetők. 

A családdal és barátokkal való személyes 
kapcsolattartás nagyon hiányzott, lévén 
szüleim és családom nagy része Bonyhá-
don, egyetemista korom barátai pedig fő-
leg Szegeden élnek. Szerencsére az online 
kapcsolattartás könnyen megoldható volt, 
sőt volt, akikkel még gyakrabban is beszél-
gettünk videón, mint előtte személyesen. 

Összességében személy szerint nem pa-
naszkodom, ebben az időszakban is sike-
rült megtalálni a lehetőségeket és olyan új 
ösvényeket kipróbálni, melyeket vírus 
nélkül nem tapasztalhattunk volna meg. 
Fontosnak tartom továbbra is a pozitív 
hozzáállást, az idősebbek és magányosak 
felkeresését (telefonon), felvidítását, hogy 
valóban mi lehessünk az a „só" mások 
életében, ami sosem látványosan jelenik 
meg, de ha nem lenne ott, azt mindenki 
megérezné. Kitartást kívánok mindenkinek 
a nehéz időkben. Erős vár! 

Győrffy Lajos 

Három perces esküvő a karanténban,  
avagy „szerelem a korona idején” 
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Nincs többé kifogás! 
Mindig is volt bennem egy akarat, misze-
rint én minden reggel Isten igéjét akarom 
olvasni és azáltal haladni tovább a napom-
mal. Nagyon megihletett Enikő néni, aki 
sokszor mesélt az ifinek arról, hogy ő ho-
gyan kel fel kora hajnalban és hogyan hall-
gat istentiszteleteket reggelente. Hiába 
próbálkoztam, számomra ez sosem valósult 
meg, ugyanis sosem akadt rá időm. Reggel 
rohannom kellett iskolába, át kellett gon-
dolnom, hogy mindenem megvan-e, min-
den házi feladatom készen van-e, milyen 
óráim lesznek stb. Egy ideig próbáltam 
reggelenként napi igét olvasni, de ennek 
csak az lett a vége, hogy reggeli közben az 
asztalnál olvastam őket és közben a gondo-
lataim teljesen máshol jártak. Tudtam, 
hogy ez így nincs rendjében, és változtatni 
is akartam rajta, viszont tudtam, hogy a 
magam erejéből nem tudok. Beletörődtem 
a dologba. Gondoltam, ennek így kellett 
lennie.  

És ekkor megtörtént: karantén. Bennem 
megvolt a szándék Isten igéjének olvasása 
iránt, az egyetlen kifogásom az idő hiánya 
volt. És Isten megoldotta. Úgy volt vele: 

„Gyermekem, ez ne legyen egy olyan té-
nyező, amely közénk áll.” Igaz, kellett né-
hány hét, ameddig ez rendszeres lett, de 
íme, most már minden reggel, amint kike-
lek az ágyból, a legelső dolgom az az, hogy 
elcsendesedek és több helyről is áhítatokat 
olvasok és hosszan imádkozom. Végre 
sikerül Istennel indítanom a napomat! 

Nem hittem volna, hogy ekkora hatással 
lesz az életemre, de ezek az alkalmak a 
fénypontjai lettek minden napomnak. A 
hitem látványosan nőtt és megszilárdult, és 
ezért nem lehetek elég hálás Istennek. Az 
Úrral most éppen azon dolgozunk, hogy 
minden hiányosságomat kisimítsuk és hogy 
ő régi sebeket beforrasszon, és hiszem, 
hogy mindez nem kezdődhetett volna el, 
hogyha nincs ez a karantén. Tudom, nem 
mindenki szereti a mostani helyzetet. De 
nekem ez az egyik, ha nem a legnagyobb 
áldás az életemben. Isten megtanított arra, 
hogy semmi sem lehetetlen számára, meg-
tanított az imádkozás fontosságára és igéjé-
vel segít nekem naponta fejlődni, hogy jobb 
ember legyek.  

Pethő Sára 

Hála a fiamért! 
Isten azért adta ezt a járványt, hogy rájöj-
jek: milyen csodálatos gyermeket nevel-
tünk. Megrendített, hogy a fiam mennyire a 
szívén viselte a sorsomat. Minden reggel 7 
órakor csörgött a telefon, hetente egyszer 
bevásárolt, idehozta, ami kellett és segített 
is elpakolni. Még a virágkertészetbe is el-
ment, többször is, ha úgy kívántam. A gye-
rekekkel és a menyemmel együtt eljöttek 
köszönteni anyák napján. Édesapám halálá-
nak évfordulóján előre elrendezték a sírt, 
aztán a temető zárása előtt nem sokkal a 
fiam eljött értem, hogy ki is mehessek, de 
biztonságban is tudhasson. Néhány gyógy-
szerem hiánycikk volt a járvány kezdetén, 
de összejárt mindent, és végül beszerezte 
azokat nekem.  

Nagyon nehéz volt ez az időszak. A legin-

kább az emberi szó hiányzott. Elmentem 
sétálni, de gyorsan haza is jöttem, mert jó 
lett volna valakivel együtt menni és közben 
beszélgetni.  

Jó, hogy a könyvtárból kihozták a könyve-
ket, és el is vitték, amiket már elolvastam. 
Tornázgattam is minden második nap. Át-
pakoltam a gyógyszeres szekrényt és a régi 
dolgozószobát.  

Eltelnek lassan ezek a hetek. Jövő vasárnap 
már készülök menni a templomba, mert 
nagyon hiányzik. Más, hogy így nézlek 
benneteket az interneten – az is jó, de nem 
az igazi. Jó ötlet volt a Youtube-on való 
közvetítés, de a templomi miliő varázsát 
nem pótolja.  

Tóth Pálné Marica 
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Diplomás csoda - csodás diploma 
2018. szeptemberében úgy kezdtem meg 
hitoktatói szolgálatomat Kecskeméten, 
hogy vállaltam, a következő szeptemberre 
megszerzem a nyelvvizsgát. Ennek hiányá-
ban csak igazolást tudtam felmutatni arról, 
hogy elvégeztem a tanulmányaimat, ame-
lyek feljogosítanak arra, hogy főállású hit-
oktató legyek. Jól jött, hogy éppen akkor 
hirdették meg újra a diplomamentő progra-
mot, melynek keretében januártól decem-
berig járhattam angol tanfolyamra. 

A nyelvvizsgázással időközben többször is 
próbálkoztam, először tavaly áprilisban, 
Enikő bátorítására, amikor az írásbeli – Is-
tennek hála! – sikerült. (Ezen azóta is cso-
dálkozom!) De ez kellett ahhoz, hogy itt 
maradhassak Kecskeméten. Ezután még 
háromszor próbáltam meg a szóbelit. 

Amikor utolsó előtti alkalommal megtud-
tam, hogy megint nem sikerült, nagyon 
csalódott voltam. Nem azért, mert annyira 
jól tudok angolul, hanem mert többen hor-
dozták imádságban ezt velem együtt és 
nem értettem, Isten miért nem engedte 
meg, hogy sikerüljön. Másnap az Útmuta-
tó egyik igéjével Isten így bátorított: „Ne 
félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, 
mert én vagyok Istened! Megerősítelek, 
meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal 
támogatlak… Mert én, az Úr, a te Istened, 
erősen fogom a jobbodat, és ezt mondom 
neked: Ne félj, én megsegítelek! Ne félj, … 
Én megsegítelek – így szól az Úr, a te meg-
váltód, Izráel Szentje.” (Ézs 41,10.13–14) 
Nagyon megfogott az a szó, hogy 
„megsegítelek”. Úgy értelmeztem: a kö-
vetkező vizsgának most már sikerülnie kell. 

Újra belevetettem magam a tanulásba, és a 
magnóhallgatás tényleg lényegesen jobb 
lett, beszélni azonban továbbra sem tudtam, 
így ez a vizsga sem sikerült. Továbbra sem 
értettem, miért nem. De ez már nem ejtett 
annyira kétségbe, elengedtem a problémát. 
Ekkor (március 23-án tudtam meg az ered-
ményt) már több mint egy hete benne vol-
tunk a járványhelyzetben. Nem is foglal-
koztam a dologgal. 

Ezért volt óriási meglepetés, amikor április 7-
én lelkész úr az aznapi híreket olvasva nyúj-
totta felém a kezét, hogy gratuláljon. Nem 
értettem, miről van szó, csak azt sejtettem, 
hogy valami a nyelvvizsgával kapcsolatban 
lehet. Akkor derült ki: „75 ezer hallgatónak 
engedik el a nyelvvizsga-kötelezettséget a 
diplomához”. Először fel sem fogtam. Aztán 
azt fogalmaztam meg: „nem gondoltam vol-
na, hogy ez a járványhelyzet engem is szemé-
lyesen fog érinteni”. Rögtön utána persze 
jöttek a kételyek: lehet, hogy ez rám nem is 
vonatkozik, mert nekem nem gazdasági jelle-
gű a végzettségem, ami miatt erre a rendelke-
zésre szükség van – gondoltam. Végül akkor 
lett teljessé az örömöm, amikor április 15-én 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem hon-
lapján is megjelent a közlemény arról, hogy 
kik mentesülnek a nyelvvizsga letételének 
kötelezettsége alól. 

Hihetetlen! Nem tudok rá mást mondani, csak 
azt, hogy Isten munkája ez! Ahogyan egy 
kedves ismerősöm írta: „Sokan adhatnának 
hálát érted az Úrnak, mert amikor Ő valame-
lyik gyermekéért cselekszik, az sok másik 
embernek is javára válik. Ne felejtsd el, ez 
történt, nincs más jó magyarázat.” Ezért 
egyedül Istené a dicsőség! 

Az egyik ifin egy kérdés kapcsán – Tapasztal-
tál olyat, hogy Isten segítsége nem mindenna-
pi módon érkezett meg? – elmondtam a fiata-
loknak azt, ami velem történt. Újra kinyitot-
tam az Ézsaiás könyve 41. fejezetét, és ahogy 
elolvastam nekik a fenti idézetet, a következő 
igére tévedt a tekintetem: „Te pedig ujjongani 
fogsz az Úrnak, dicsekedni fogsz Izráel Szent-
jével.” (Ézs 41,16b) Ezt teszem most: dicsek-
szem az Úrral, aki hatalmas csodát tett velem, 
olyat, amit emberileg nem lehetett volna kita-
lálni. Ő olyan megoldást adott az én problé-
mámra, ami emberileg elképzelhetetlen, és 
egyben lehetetlen volt. De ő megtette! Való-
ban megsegített, de nem úgy, ahogy én gon-
doltam, sőt vártam tőle, hanem az ő meglepő 
és minden elképzelést felülmúló módján. 
Hála legyen Istennek ezért és az Úr Jézus 
Krisztusnak, aki naponként hordozza az élete-
met!                                             Lázár Anikó 
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Arra a kérdésre, hogy hogyan éltem, élem 
meg ezt a koronavírusos időszakot, röviden 
úgy válaszolnék: némi félelemmel vegyes 
aggodalommal, egy kis szomorúsággal, de 
Istenben bízva és reménykedve. Féltjük 
szeretteinket, aggódunk gyermekeinkért, 
unokáinkért és persze saját magunkért is. 
Szomorú vagyok, hogy a hétköznapi éle-
tünk tilalmak, korlátozások és furcsa szabá-
lyok közé van szorítva, amit én kicsit nehe-
zen viselek még most.  

Nyugdíjas lévén a kijárási korlátozás nem 
okozott túl nagy gondot, de a tudat, hogy 
nem hagyhatom el az otthonomat, bizony 
nyomasztott. Mivel családi házban élünk – 
fiam családjával a szomszédságban –, így a 
velük való napi kapcsolat révén majdnem 
minden olyan, mintha az élet a megszokott 
kerékvágásban folyna. De bekapcsolva a 
televízió, a rádió hírcsatornáit szembesü-
lünk a szomorú valósággal: itt van ez a 
világjárvány, amit – én úgy gondolom – 
figyelmeztetésül kapott az emberiség.  

Figyelmeztet arra, hogy lassítani kellene, 

másként kellene élni, más értékrendet kelle-
ne előtérbe helyezni. És főleg arra, hogy 
nem az ember a világ ura.  

A világ Urához mostanában sokkal többet 
fordulok imádságban, mint „békeidőben”. 
Az imádság és hit erejében bízva és re-
ménnyel telve. A vasárnapi templomi isten-
tiszteletek is hiányoztak, de az internetes 
istentiszteletek sok lelki erőt és támaszt 
nyújtottak e nehéz időszak átvészeléséhez. 
Ezért köszönet és hála lelkészeinknek és a 
szolgálattevőknek!  

A korlátozások lazítása után jó érzés volt 
újra a templomunkban hallgatni Isten igéjét, 
és együtt énekelni a jól ismert, szeretett 
korálokat. Igaz maszkban és egymástól az 
előírt távolság betartásával, de ott voltunk 
Isten házában. Úgy gondolom, még nem 
vagyunk túl a nehezén, ezért vigyázzunk 
egymásra és magunkra. Isten áldását kérve, 
mindenkinek jó egészséget kívánok! Erős 
vár a mi Istenünk!  

Hegedűs Zoltán 

Másként kellene élni! 

Istennel a templom-nélküliségben 

Március 13-án szomorúan vettem tudomá-
sul a kormány intézkedését, hogy a járvány 
megfékezése céljából bevezetik a kijárási 
korlátozást. A veszélyeztetett korosztály-
hoz tartozva ezek a szavak jutottak eszem-
be: bezártság, magány, félelem, szorongás, 
kiszolgáltatottság, öregség, halál.  

Talán nem véletlen, hogy Jézus keresztha-
lálának és feltámadásának ünnepe most 
egybeesett a jelen templom-nélküliségével. 
Április 5-én, virágvasárnap elkezdődött a 
nagyhét. Jézus szenvedéstörténete keresz-
tyén hitünk legmegrázóbb ünnepköre, 
amelyben nagypéntek és húsvét a megvál-
tás kegyelmét adja nekünk. 

Isten útmutatása azonban nem szűnt meg 
számomra sem a nehézzé vált helyzetben. 
Folyamatos igei vezetést jelentett az online 
istentiszteletek közvetítése és a biatorbágyi 

Magyar Belmisszió videócsatornáján meg-
tekinthető két evangelizációs sorozat 
(www.mbb.hu). Mindezek új lehetőségek 
voltak az életemben az elcsendesedésre, a 
befelé fordulásra, az elmélyedésre, a gondo-
lataim rendezésére, a megtisztulásra, a csa-
ládon belül és embertársaim felé megnyilat-
kozó őszinte szeretet gyakorlására és a 
megújulásra. Isten csodálatos gondviselését 
érzem abban is, hogy a kecskeméti evangé-
likus gyülekezet, és ezenbelül a bibliaiskola 
testvéri közössége sem hagyott magamra. 

Hálát adok az Úrnak, hogy bennem is mun-
kálkodott. 

„Ezért, ha valaki Krisztusban van, új te-
remtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött lét-
re.” (2Kor 5,17) 

Héjjasné Szél Zsuzsa 
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„Együtt felcsap a láng, egyedül elalél…” 

Gondolatok a járványról 

Albert Schweitzer édesapjáról jegyezték 
fel, hogy idős kora ellenére is rendszeresen 
részt vett az istentiszteleten. Sokan csodál-
koztak ezen, mert tudták róla, hogy – rossz 
hallása miatt – szinte semmit nem hallott az 
ott elhangzott beszédekből. Ezért kíváncsi-
an kérdezték meg: miért jár el mégis rend-
szeresen az istentiszteleti alkalmakra? „A 
szentek közösségéért” – válaszolta. Ma így 
fogalmaznánk: a gyülekezet közösségért. 

Az elmúlt hetek eseményei talán nekünk is 
érthetőbbé tették az idős Schweitzer vála-
szát. Lelkészek beszéltek róla: milyen ne-
héz volt üres templomokban prédikálni a 
gyülekezettel való kontaktus lehetősége 
nélkül. Sok gyülekezeti tag is tapasztalta: 
nem elég az otthoni csendesség, az imádság 
és a hírközlő eszközökön keresztüli sok-

sok igehirdetés. 

Hogy mi hiányzik belőle? A gyülekezettel 
együtt átélt közösség lehetősége, hogy eze-
ken az alkalmakon együtt élhetjük át Isten-
hez tartozásunkat. Nemcsak a saját tapaszta-
latunkra támaszkodhatunk, amelyekben 
átéltük Isten gondoskodó szeretetét, hanem 
egy sokszínű közösség tapasztalata erősít 
meg bennünket. Ahogyan egykor Izrael 
népe együtt élte át Isten szeretetének csodá-
it, így tekinthetünk mi is nemcsak a saját 
életünk eseményeire, hanem megerősítenek 
bennünket mások tapasztalatai is. Közösen 
élhetjük át Isten életünket hordozó szerete-
tét, amelyről egyik énekünk így beszél: 
„Krisztus népe, Isten nagy csodája. /Védi, 
áldja, / És nem hagyja magára…” (Evangé-
likus énekeskönyv, 269. ének) 

Nem hiszem, hogy az Úr el akarja venni 
tőlünk az úrvacsorát, nem hiszem, hogy az 
Úr el akarja venni tőlünk a gyülekezeti 
közösséget, a kézfogást, az emberi kapcso-
latokat. Csak arra akarja felhívni a figyel-
münket, hogy ezekkel élni kell és nem 
visszaélni. Kíváncsian várom, hogyan vál-
tozik meg a világ a járvány után. Mert ha 
nem változik semmi, akkor nem tanultunk 
a járványból. Akkor az Úr hiába figyelmez-
tetett. Ha meg a világ a felsorolt, számunk-
ra fontos dolgokat akarja elvenni tőlünk, az 
nem lenne meglepő, de elfogadhatatlan. 

János evangéliumának 5. fejezete 8. verstől 
a 18. versig:  

„Jézus azt mondta neki: »Kelj föl, vedd 
ágyadat, és járj!« Az ember azonnal meg-
gyógyult, fogta az ágyát és járni kezdett.” 

A világ válasza: 

„Azon a napon pedig szombat volt. Ezért a 
zsidók azt mondták a meggyógyított ember-
nek: »Szombat van, nem szabad az ágyadat 
vinned.« Azt felelte nekik: »Aki meggyógyí-
tott engem, ő mondta nekem: ‘Vedd ágya-
dat, és járj.’« Erre megkérdezték tőle: »Ki 
az az ember, aki neked azt mondta: ‘Vedd 

ágyadat és járj’?« A meggyógyult azonban 
nem tudta, hogy ki volt az, mert Jézus eltá-
vozott a helyszínen levő tömegből.” 

Az Úr válasza: 

„Később Jézus találkozott vele a templom-
ban, és azt mondta neki: »Íme, meggyógyul-
tál, többé már ne vétkezz, nehogy valami 
rosszabb történjék veled.«” 

A világ válasza: 

„Az ember elment, és megvitte a hírt a zsi-
dóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyí-
totta őt. A zsidók pedig üldözni kezdték Jé-
zust azért, mert ezeket szombaton tette.” 

Az Úr: 

„Jézus azt felelte nekik: »Az én Atyám 
mindmáig munkálkodik, és én is munkálko-
dom.«” 

A világ: 

„Ezért a zsidók még inkább életére törtek, 
mivel nemcsak megszegte a szombatot, ha-
nem az Istent is Atyjának mondta, és egyen-
lővé tette magát az Istennel.” 

Nekem ez jutott eszembe a járványról. 

Krett György 
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Szükségünk van a „szentek közösségére” 
azért is, mert ebben a közösségben növe-
kedhetünk Isten ismeretében, hogy kapcso-
latba kerüljünk Vele. Még bibliaolvasó 
keresztyénekkel is hányszor előfordul, 
hogy nem értik vagy félreértik Isten igéjét. 
Így megrekednek egy hamis, „jóságos is-
tenképnél”, ami nem közelebb viszi őket 
Istenhez, hanem el is távolíthatja Tőle. Ha 
nehézségek köszöntenek ránk, összeroppan 
a jóságos Istenbe vetett hitünk. Nem kuta-
tunk utána: hogyan ismerhetjük meg igazán 
Istent? Pedig van lehetőségünk rá, hogy 
megismerjük. Jézus azt mondja: „Aki en-
gem látott, látta az Atyát” (Jn 14,9).) Jézu-
son keresztül ismerhetjük meg Isten igazi 
arcát, találkozhatunk vele, aki többet akar 
adni nekünk, minthogy végig segítsen földi 
vándorutunkon. Halála és feltámadása nem 
egyszerűen régmúlt eseményekről való 
tudósításként íratott meg, hanem értünk, 
bűnösökért való szeretetéről akar meggyőz-
ni minket. Így szeretett és így szeret ben-
nünket Isten! Ettől a szeretettől sem a bű-
neink, sem életünk terhei, sem a halál nem 
választhat el. Jézus parancsának megfelelő-
en hangzik ez a jó hír nemzedékről nemze-
dékre és jelent erőt, reménységet sokak 
számára.  

A „szentek közössége” lehetőséget ad arra 
is, hogy saját hitbéli vagy vallásos meggyő-
ződésünket másokéval kiegészítsük, megbe-
szélhessük, netán ütköztessük. Legyen meg 
bennünk az alázat, annak beismerése, hogy 
egyikünk hite sem teljes, hanem részleges, 
néha tévedésekkel is terhes. Nincs riasztóbb 
annál, mikor egy keresztyén ember azt gon-
dolja magáról, hogy nála van a teljes igaz-
ság. Csak az ő vallásossága, hitbéli magatar-
tása az egyetlen igazi. Mi, emberek sokfélék 
vagyunk, a keresztyének is. Istennek pedig 
még több lehetősége van igazgatni útjainkat. 
Ezt gyakran más testvéreken keresztül teszi, 
hogy kiegyenesíti görbe útjainkat. Isten 
életünk végső célját ugyan kiszabta, de a 
mindennapok döntéseit ránk bízta, hogy 
szabadon dönthessünk. Igéjén, a testvéri 
közösségen és Szentlelkén keresztül azon-
ban erőt és segítséget ad döntéseinkhez. 
Életünk naponkénti próbatétele, de egyben 
Istentől nyert szabadsága: hallgatunk-e sza-
vára? 

Pünkösd ünnepén különösen is hálásan kö-
szönjük Isten ajándékát, az anyaszentegyhá-
zat, a „szentek közösségét”, melyet – ígérete 
szerint – Szentlelkével ma is gyűjt minden 
népből és nemzedékből. A 21. században is. 

Sárkány Tiborné 

Mit hozott az elmúlt két hónap számomra? 
Karantént biztosan nem. Talán bizonyítja 
az is, hogy az utolsó pillanatban küldtem el 
ezt a kis szösszenetet.  

Három hét home office (itthoni munkavég-
zés) adatott számomra. Közben is folyama-
tosan tartottam a kapcsolatot idős szüleim-
mel. Miközben elláttam őket, állandóan 
zakatolt a szívem, nehogy valami nyavalya 
is kerüljön a szeretetcsomagba. Folyamato-
san az Úrhoz imádkoztam, kértem, vigyáz-
zon ránk.  

A lányaimnak és nekem is a digitális okta-
tatás újdonsága segített abban, hogy a ka-
pott feladatokat motiváltan csináljuk meg. 
Az újdonság varázsa azonban folyamatosan 
csökkent, a feladatok elkészültek időre, 

rendesen, de már nem olyan lelkesen, mint a 
legelején. Az, hogy egyszerre elektroniku-
san jelen kellett lennem, a telefonokat folya-
matosan kapkodnom kellett segítve a bi-
zonytalanságban lévő munkatársaimnak, az 
érettségi előtt álló osztályomban tartanom 
kellett a lelket abban a bizonytalan időben, 
megerőltető volt számomra.  

Viszont végre elértem, hogy amikor a mun-
kaidőmnek vége volt, nem kellett rohannom 
sehova. Az itthon töltött idő lehetőséget 
adott arra, hogy az addigi szaladó életem 
kissé lassuljon és nyitottabb szívvel, nyu-
godtabb lélekkel tudjunk a lányaimmal 
együtt lenni. Csak ültünk a padon a kertben 
és csendesen beszélgettünk. Élveztük, hogy 
végre nő a fű, tollaslabdáztunk és ezeréves 

Home office 
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gyermekkori emlékeket idéztünk fel.  

De sajnos ez az idilli kép egyszer csak 
megszakadt. A munkahelyemen olyan ko-
moly feladatokat kellett megoldanunk, 
amilyenekkel eddigi pályafutásom során 
még nem találkoztam. Mások addigi mun-
káját kellett értékelnünk és jövőjüket el-
döntenünk. Úgy éreztem, hogy ez a feladat 
összenyom. Nem tudok helyesen cseleked-
ni. Hazafele az iskolából a kocsiban ültem 
éppen, amikor megcsörrent a telefonom. 
Enikő volt. Hosszasan ecseteltük, hogy már 
milyen régen szerettük volna felhívni a 
másikat. Az, hogy az Úr éppen azon a na-
pon adott Enikőnek tíz perc szabadidőt, 
mások számára talán véletlen, de én tudom, 
hogy a gondoskodása és figyelme bizonyí-
téka. Az önsajnálatomból felemelt, meg-
erősített. Ezen a napon reggel nem volt 

időm elolvasni a napi igét. Az esti elcsende-
sedéskor viszont újabb bizonyítékát kaptam, 
hogy az imádságaimban kért segítséget 
számomra Isten tanítóként adja meg.  

A lányaim már több mint két hónapja ketten 
vannak itthon, és bár barátaikkal a modern 
csatornákon tartják a kapcsolatot, úgy gon-
dolom, ez a mondat mutatja lelki állapotu-
kat, és bizonyítja, hogy a társas kapcsolata-
ik mennyire hiányoznak nekik. Kisebbik 
lányom mondta egyszer elkeseredve: 
„Anya, nekem már a menzai ebéd is hiány-
zik, nem az íze, a társasága.”   

Ezek a hetek új utakat nyitottak számomra, 
a legmagasabbról kerültem a legmélyebb 
pontra, de Isten megtartó szeretete nyugodt 
vizekre kormányozta életemet.  

Tóth Ágnes 

Beszélgetés hitről, hittanról, elhívásról 
Jelenleg a város 9 iskolájában járnak a 
diákok evangélikus hittanra. Idén 130-an 
éltek ezzel a lehetőséggel, beleértve álta-
lános iskolákat és hat-, nyolcosztályos 
gimnáziumok alsóbb évfolyamait, vala-
mint állami és egyházi iskolákat. Két éve 
már, hogy az iskolai hit és erkölcstan-
órák nagy részét főállású hitoktatónk, 
Lázár Anikó végzi.  Vele beszélgettünk. 
 
Hány éve dolgozol hitoktatóként?  

Ez a hatodik tanévem, amelyben mint ta-
nulmányaimat elvégzett hitoktató dolgo-
zom. De előtte tanítói munkám mellett is 
végeztem hittanoktatást, két részletben, 
összesen hat tanéven keresztül.  

Miért pont ezt a pályát választottad?  

Isten vonzásának köszönhetem. Eredetileg 
tanítónak készültem, és tanítottam is több 
éven keresztül. De amikor az életem egy 
szakaszában egy rossz döntésemnek kö-
szönhetően bajba kerültem, Istenhez kiál-
tottam segítségért. Ő kimentett a bajból, 
megbocsátotta a bűneimet, Jézus Krisztust 
pedig elfogadhattam személyes Megvál-
tómnak. Attól kezdve Isten afelé terelgetett, 
hogy vegyek rész az ő országának építésé-

ben a gyerekek között. Először még hitokta-
tói képesítés nélkül, azután a tanulmányokat 
elvégezve, ma már főállású hitoktatóként. 
Amikor az elején azon vívódtam, hogy 
mennyire az én döntésem volt ez és meny-
nyire Isten vezetése, az egyik lecke során 
ezt az igét tanítottam a gyerekeknek: „Nem 
ti választottatok ki engem, hanem én válasz-
tottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy 
elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Jn 
15,16). Ez akkor választ adott a vívódásom-
ra, bár fogalmam sem volt, hogyan fogja 
Isten véghez vinni ezt a tervét. Ez még vala-
mikor húsz évvel ezelőtt volt, de onnantól 
kezdve Isten munkálta azt az utat, hogy 
most itt legyek. Két évvel ezelőtt, mielőtt 
Kecskemétre kerültem, újra előhozta ezt az 
igét, és ezzel bátorított, hogy vállaljam el az 
itteni szolgálatot. 

Mi motivál ebben a szolgálatban? 

A feltámadott és élő Jézus Krisztus, aki ezt 
mondja magáról: „Nekem adatott minden 
hatalom mennyen és földön. Menjetek el 
tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, 
megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, 
hogy megtartsák mindazt, amit én paran-
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Gyerekszáj  
A keresztrejtvény megfejtésekor megtudjuk, 
mi volt a későbbi apostol, Pál eredeti foglal-
kozása. Érkezik messengeren a helyes válasz: 
sátorkészítő. És kis hittanosom véleményezi is 
a profilváltást: 

– Örülök, hogy Saul végül ezt az utat válasz-
totta. 

Hittan házit ír a hatodikos diák. 

Kérdés: Hogyan bánt Jézus a bűnösökkel? 

Válasz: Rendeltetésük szerint... 

Anya közbeszól: De azt használati tárgyakra 
szokták mondani! 

Mire a fiú: Akkor kiábrándította őket... 

Házi feladatként most konkrét imatémát kérek 
az ötödikesektől, mert a következő héten név 
szerint szeretnék mindenkiért imádkozni.  

– Én a koronavírusos emberek gyógyulásáért 
aggódom, és úgy érzem, hogy nekem nincs 
olyan súlyos problémám, mint nekik, ezért 
arra szeretném kérni, hogy ne értem imádkoz-
zon, hanem értük. 
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csoltam nektek, és íme, én veletek vagyok 
minden napon a világ végezetéig.” (Mt 
28,18–20) 

Mit tartasz a feladat legszebb részének, 
és mi az, ami nehézség benne? 

A legszebb, amikor azt láthatom, hogy egy-
egy gyermek szívében őszinte érdeklődés 
ébred az Úr Jézus iránt, és kezdi komolyan 
venni őt, vagy amikor valamelyikükkel el 
lehet beszélgetni Isten dolgairól. A nehéz-
ség pedig ennek az ellenkezője: amikor 
valakiről sugárzik, hogy csak azért van ott 
az órán, mert ide íratták be, de szíve szerint 
egészen máshol szeretne lenni. És akkor 
ennek ellenére kell megtalálni a közös han-
got, ami alapján azután mégis el lehet indul-
ni, és talán egy lépéssel közelebb lehet őt 
vinni Istenhez. 

Szerinted miben tud mást/többet adni a 
hit- és erkölcstanóra az etikaóránál?  

Itt beszélhetünk arról az Istenről, akinek 
mindannyian az életünket köszönhetjük. 
Arról, hogy az emberi együttélés szabályai 
nem az emberektől származnak, hanem a 
Teremtő Istentől, aki jót akar a teremtmé-
nyeinek. És arról, hogy a boldog élet egye-
dül az Istennel való élő kapcsolatban való-
sulhat meg, Jézus Krisztuson keresztül. Ha 
viszont őt figyelmen kívül hagyjuk, akkor 
sem ebben az életben, sem az örökkévaló-
ságban nem lehetünk boldogok. 

Ha valaki teljes életet szeretne élni, számol-
nia kell a Teremtő Istennel, és mielőtt ne-
met mondana rá, adjon esélyt neki és önma-
gának, hogy megismerje őt, hogy tisztában 
legyen azzal, mire és kire mond nemet. 

Az iskolai hitoktatás jó lehetőség arra, hogy 
olyan emberek is személyesen közelebb 
kerüljenek Istenhez, akiknek nincs szoros 
kapcsolatuk az egyházzal. Ha már a felnőt-
tek életéből valamilyen oknál fogva kima-

radt az Isten személyes megismerése, a gyer-
mekek tanulmányain keresztül lehetőség van 
ennek „pótlására”. A gyermekek Isten aján-
dékai, Isten rajtuk keresztül is keresi azokat, 
akik még nem ismerik őt. 

A digitális oktatásra is rákérdeznék: ho-
gyan birkózol meg ezzel a kihívással? 

Számomra nagyon nehéz volt az átállás. Hi-
ányzott a gyerekekkel való személyes talál-
kozás, amit egy-egy levélváltással nem lehet 
pótolni. De számomra mégis nagy ajándék ez 
az időszak, mert a szülőkkel való kapcsolat-
felvétel „kényszerűsége”, hiszem, hogy esz-
köz Isten kezében arra, hogy ne csak a gyer-
meket bátorítsa ebben a nehéz helyzetben, 
hanem a szülőket is. 

Zsolczainé Vitális Judit 


