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Ötödikes fiútól érkezik a kérdés: „Idén is 
lesz hittanverseny?” Mert – mondja büszkén 
– én eddig minden évben benne voltam a 
csapatban! Őszintén válaszolok: „Fogalmam 
sincs!” Tavaly a készülést még elkezdtük, de 
a versenyt már elvitte a pandémia, most 
pedig teljes a bizonytalanság.  

Vannak terveink, de vajon mi valósulhat 
meg belőlük? Tervezzük a gyülekezeti alkal-
makat is, és reménykedünk, hogy megtart-
hatjuk majd őket, de ki tud most biztosat? 
Népszerű országos egyházi programok is, 
például a Deák téri országos evangelizáció 
online valósult csak meg, de sok mindent 
lemondanak, meg se hirdetnek a szerve-
zők…  

S meddig tart ez a bizonytalanság? Remél-
tük, hátha nem lesz második hullám, de saj-
nos lett. Féltünk, hogy digitálisan kell kez-
deni a tanévet, ezt – hála Istennek! – elkerül-
tük. Egyesek karácsonyra prognosztizálják a 
járvány tetőzését, mások azt mondják: jövő 
nyárig kell kitartani… 

Egyet biztosan tudunk: Isten kezében va-
gyunk. Egyetértek ezzel a gondolattal, bárki 
is mondta: nem ismerjük a jövőt, de bízunk 
Istenben, aki ismeri. 

Reformátorunk, Luther Márton is jól ismerte 
a bizonytalanság érzését. Amikor 1517. ok-
tóber 31-én közzétette 95 tételét, talán nem 
sejtette, milyen lavinát indít el. Ő csak meg 
akarta újítani az egyházat, de amikor bátran 
kiállt Isten igéjének igazsága mellett és fel-
szólalt az egyházi visszásságok és tévtanítá-
sok ellen, rövid időn belül kétszer is kiátkoz-
ták. 

1521 januárjában pápai átokkal sújtották, 
ami kizárta őt a római katolikus egyházból. 
Ez azzal járt, hogy megtagadták tőle a szent-
ségekkel élés lehetőségét, és arra hivatkoz-
va, hogy „az egyházon kívül nincs üdvös-
ség”, kárhozattal fenyegették. Luther azon-
ban nem ijedt meg, mert tudta, mit mond a 

Szentírás: hit által van üdvösségünk (ld. Róm 
1,17). Isten kegyelmes, és az Úr Jézus halála 
és feltámadása által bűnbocsánatot és örök 
életet nyerünk. Jézushoz kell tehát ragasz-
kodnunk, benne kell bíznunk és őt kell befo-
gadni a szívünkbe, mert egyedül Ő üdvözít. 
A róla szóló igazságot pedig a Biblia egyér-
telműen közvetíti (kezdjük csak el olvasni!), 
s ha ennek az egyházi hagyomány ellent-
mond, akkor ott az egyházzal van a baj! 

Nem sokkal később, 1521 májusában ki-
mondták rá a birodalmi átkot is Wormsban, s 
ezzel törvényen kívülivé vált, közvetlen élet-
veszélybe került. Ismeretlen fegyveresek – 
mint utólag kiderült, befolyásos támogatója, 
Bölcs Frigyes választófejedelem megbízásá-
ból – Wartburg várába vitték, ahol tíz hóna-
pig álnéven élt, és hogy tartalmasan töltse az 
idejét, lefordította az Újszövetséget. A bi-
zonytalanságból így nagy áldás fakadt, hi-
szen sokak számára elérhetővé vált a Jézus-
ról szóló evangélium. 

Luther Márton számára sokat jelentett a 46. 
zsoltár – innen származik evangélikus köszö-
nésünk és az egyházunk himnuszaként ismert 
ének (EÉ 254) is.  

Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig 
biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem 
félünk, ha megindul is a föld, és hegyek om-
lanak a tenger mélyébe; ha háborognak és 
tajtékoznak is vizei, és tombolásától megren-
dülnek a hegyek… 

Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én 
vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, ma-
gasztal a föld. A Seregek URa velünk van, 
Jákób Istene a mi várunk… 

Többször előfordult már, hogy amikor evan-
gélikus hittestvértől köszöntem el azzal, hogy 
„Erős vár a mi Istenünk!”, ő így felelt: 
„Bizony erős!” Ezekben a bizonytalan idők-
ben nekem is sokszor eszembe jut: Bizony 
erős várunk nekünk az Isten!  

Hulej Enikő 
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1517. október 31. üzenete:  
Semper reformari – mindig megtérni 

Emberi létünkön, az emberiség több évezre-
des történetén, fejlődésén rajta van a gyar-
lóság, az eredendő bűn bélyege. Két évezre-
de azért küldte el Isten közénk szent fiát, 
Jézus Krisztust, hogy az ő áldozatával, 
iránymutatásával lehetőséget kapjunk a 
megtisztulásra, a bűntől szabad életre, az 
üdvözülésre. 

A kereszténység közel két évezredes törté-
nete sem volt mentes az emberi gyarlóság-
tól. Az egyház, a pápaság bizonyos képvi-
selői világi hatalmat szerezve gyorsan meg-
feledkeztek Isten és Jézus Krisztus tanítása-
iról. Ez volt a fő oka az egyház szakadásai-
nak, az időről-időre megjelenő – természe-
tesen sok esetben a hibáktól és téveszmék-
től sem mentes – megújító szándékoknak, 
teológiai törekvéseknek, mozgalmaknak. 
Ilyenek voltak a középkori eretnekmozgal-
mak, a máig fennálló, tiszta evangéliumi 
lelkiségre épülő valdens egyház, a nagy 
hatású, mártírsorsra jutott hitújító, előrefor-
mátor, Husz János. 

A korabeli Európa talán legjelentősebb 
hatalmának tekinthető Német-Római Csá-
szárságban hallatlan feszültségek jelentek 
meg a 16. század elejére. Ezt súlyosbította a 
reneszánsz fényűzés szellemisége, a római 
Szent Péter székesegyház építésének finan-
szírozására kibocsátott, Isten igéjével ellen-
tétes búcsúcédulák kiadása és értékesítése. 
E nyilvánvaló, Isten igéjét megcsúfoló csa-
lás éles ellenérzéseket váltott ki. 

Az, aki hangot mert adni a hit igazságának, 
Luther Márton Ágoston-rendi szerzetes, 
egyetemi tanár volt, akinek életútja a hiva-
talos, katolikus egyház keretein belül kez-
dődött. 

Isten az ő igéjének igazságát, hatalmát min-
dig embereken keresztül ismerteti, juttatja 
érvényre, erre mindig megtalálja a megfele-
lő személyt, szereplőt. Mindenképp Isten 
akarata volt Luther fellépése is a német és 
az európai történelem kritikus pillanatában, 
amikor 1517. október 31-én kitűzte 95 téte-

lét a wittenbergi vártemplom kapujára, és 
visszatérést hirdetett hitünk kiindulópontjá-
hoz: „…más alapot senki sem vethet a meg-
lévőn kívül, aki Jézus Krisztus” (1Kor 3,11). 
Meggyőzően tudta bizonyítani, hogy a bú-
csúcédulák ellentétben állnak Isten igéjével. 
A nagy előd, Husz sorsát, a máglyát kockáz-
tatta, mikor a wormsi birodalmi gyűlésen 
dacosan széttárta kezét: „Itt állok, másképp 
nem tehetek!” Vállalta X. Leó pápa kiátkozá-
sát, V. Károly császár birodalmi átkát. 

Isten azonban az igéje mellett kiálló teoló-
gust megvédte. Először az ereklyegyűjtemé-
nyét megsemmisítő Bölcs Frigyes szász vá-
lasztófejedelem mentette ki azáltal, hogy 
színlelt elrablás révén Wartburg várában 
biztonságba helyezte. Luther ott fordította le 
német nyelvre az Újszövetséget, így a német 
társadalom nagy tömegei olvashatták a 
Szentírást. Előbb a német lovagok: Ulrich 
von Hutten és Franz von Sickingen, majd a 
fejedelmek is csatlakoztak hozzá, felismerve 
igazságát. Néhány év alatt a 95 pontban 
megfogalmazott hittételek magukkal ragad-
ták a német nemzet többségét, Luther köve-
tőinek közössége nagy egyházzá terebélyese-
dett. 

Nem szabad elfeledkeznünk a francia Kálvin 
János szinte önfeláldozó bátorságáról – I. 
Ferenc francia király palotájára miseellenes 
plakátokat ragasztott, alig tudott elmenekülni 
a máglya elől –, és a Genfben egyházat alapí-
tó, puritán hitéről. 

Hazánkban a reformáció mindig nemzetmeg-
tartó és építő erő volt, kezdve az Európát 
védő végvári vitézektől, a reformkor nagy 
evangélikus személyiségeiig: Petőfi Sándorig 
és Kossuth Lajosig. 

A 95 tétel üzenete máig érvényes: „Mikor 
Urunk és Mesterünk azt mondta: térjetek 
meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete 
megtérés legyen.” Ezért kell az igére figyel-
ve minden nap megtérni, megújulni, ezt je-
lenti a „semper reformari”. 

Károlyfalvi József 
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Gyerekszáj  
A hatodikosokkal Ábrahám története a téma. 
Ott tartunk, hogy 99 éves korában kap új nevet, 
és akkor tudja meg, hogy a megígért gyermek 
egy éven belül megszületik. Egyik hittanosom 
kommentálja az életkort:  

– Az volt az utolsó év, amikor még legózhatott.  

Nem értem a megjegyzést, ezért megmagyaráz-
za:  

– A játékokra rá szokták írni 0–99 éves korig… 

A hetedikesek a dolgozatban Pál megtérésének 
történetét írják le. Van, aki így emlékszik:   

– Jézus megszólította őt: „Miért üldözöl en-
gem?” Ekkor eltűnt a fény, és Pál tébolyodottan 
állt fel…  

Az Útmutató napi igéje alapján arról beszélge-
tünk, milyen törékeny az életünk. Erre utal a 
cserépedény szó. Nyolcadikos hittanosom nem 
bírja kihagyni a poént:  

– Akkor most leköcsögöztek?  

Fekete Adrienn Mercédesz vagyok, a jelen-
legi és egyben a 12. hatodéves itt Kecskemé-
ten. Egy budapesti külkerületben, Újpesten 
nőttem fel. Anyai ágról vagyok evangélikus, 
de igazán a hitről, Istenről mélyebben gim-
nazistaként kezdtem el gondolkodni, érdek-
lődni. Volt bennem egy magam számára 
megfogalmazhatatlan, de nyitott keresés. Ez 
idő alatt és korábban is részt vettem már 
evangélikus táborokban, de a baráti élmé-
nyen túl nem igazán adtak többet. Ugyanígy 
a konfirmációi oktatásban sem éreztem még 
a helyemen magam hitbelileg. 

Végül az újpesti Benkő István Református 
Gimnázium hittanóráin kezdtem el egy meg-
szólító jelenlétet tapasztalni. A hittantaná-
rom, Csoportné Fekésházy Márta, reformá-
tus vallástanár az aktuális kérdéseinken ke-
resztül irányított bennünket a bibliai történe-
tekhez és azokon keresztül tovább Isten felé. 
Komolyan vett bennünket, komolyan vette a 
kérdéseinket, és azokra mindig hitelesen és 
őszintén válaszolt. Ez nekem nagyon sokat 
jelentett; igazi példaképemként tekintek 
Márti nénire és sokat köszönhetek neki. 

A gimis évek vége felé, amikor a pályavá-
lasztás kérdése is közeledett, akkor éreztem 
egy belső hívást egy áhítat alkalmán. Ez 
aztán a felsőoktatási jelentkezési papíromon 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem beik-
szeléséhez vezetett el.  

Az érettségi után így egyenesen a teológiára 
kerültem, amit nagy váltásnak éltem meg a 
gimi után. Soknak éreztem egyszerre a ta-
nulnivalót és mindezzel együtt – ahogy több-
nyire lenni szokott – újabb és újabb kérdések 
érkeztek elém, amelyek további kihívásokat 
jelentettek, valamint jó értelemben munkál-
tak is. 

Az egyetemi éveim alatt igazi feltöltődést 
jelentettek számomra a Mevisz 
(Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szö-
vetség) táborai. A szervezet jelenleg moz-
gássérültek és ép fiatalok számára szervez 
közös táborokat. Egy teológustársam mesélt 
ezekről az alkalmakról és az ott szerzett 
élményeiről. Ennek hatására egyik nyáron 
elmentem én is. A valóság felülmúlta az 

elképzeléseimet, elég hamar egy otthonos 
légkörben találtam magam a kezdeti szo-
katlanság ellenére. Hálás vagyok, hogy ott 
is találkoztam olyan testvérekkel, akikkel 
meg tudtuk osztani útkereséseinket, az 
Isten felé való közeledést, emellett sokat 
tanultam tőlük az elfogadásról, érzékeny-
ségről. 

Tavaly pedig lehetőségem nyílt arra, hogy 
ösztöndíjasként közel egy évet Ulsteinvik-
ben, egy kilencezer lakosú norvégiai kisvá-
ros gyülekezetében töltsek. Innen szintén 
számos új impulzust kaptam mind kulturá-
lis, mind lelkiségi értelemben. Az ottani 
gyülekezeti munkatársaktól is sokat tanul-
hattam, már csak abból is, ahogyan velük 
voltam és együtt láthattam őket a szolgálat-
ban, akár egy munkaorientált vagy éppen 
egy kötetlenebb beszélgetés alatt is.  

Ebben a gyakorlati évben mentorom taná-
csainak segítségével igyekszem megtalálni 
a saját stílusomat, amelyben hitelesen kép-
viselhetem és élhetem meg az Istentől elhí-
vott szolgálatomat.  

Fekete Adrienn Mercédesz 

Bemutatkozás 
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Hiszed-e ezt? 

Istentisztelet 
Istentiszteleteinkre – a járványügyi  

szabályok betartása mellett – mindenkit 
szeretettel hívunk: vasárnap 10 órakor.  

Az igehirdetés ideje alatt gyermek-
foglalkozást tartunk  a 12 év alattiak  

számára a lelkészi hivatalban. 

Lélekzet - A Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2020/4. szám - Reformáció 
Szerkesztő: Hulej Enikő. Olvasószerkesztő: Zsolczainé Vitális Judit. 

Lelkészi Hivatal címe: 6000 Kecskemét, Arany János u. 1. Telefon: 76/323-506; mobil: 20/824-3391;  
e-mail: janos.kis@lutheran.hu; hulejeniko@gmail.com. Honlap: http://kecskemet.lutheran.hu 

Soli Deo Gloria közhasznú alapítványunk adószáma: 19049498-1-03 

Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a 
feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, 
az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 
11,25–26) 

Jézus kérdése ma is időszerű és szívbe mar-
koló. Halottak napján különösen fontos 
életkérdés. Tudjuk, hogy minden búcsúzás, 
temetés a hitünk próbája. Mert amit tapasz-
talunk, látunk, az ellene mond annak, amit 
hinni szeretnénk. Látjuk a halál hatalmát, 
elragadja tőlünk azokat, akik életünk nélkü-
lözhetetlen részei, részesei. Fáj nekünk, 
hogy el kell menniük ebből a földi világból. 
Lelkünket mélyen megrendítik ezek az ér-
zések. 

Mi hinni szeretnénk a folytatásban a búcsú-
záskor, és most ezekben napokban, amikor 
a temetőket járjuk, azokra gondolunk, akik 
előre mentek. Emlékeket, arcokat, esemé-
nyeket idézünk fel magunkban. Gyertyát 
gyújtunk, elcsendesedünk és imádkozunk. 
Miértjeink ellenére is hálát adunk, és köszö-
netet mondunk a kapott ajándékokért, fejet 
hajtunk és reménykedünk. Cselekedeteink-
kel és szavainkkal is valljuk, hogy életük, 
elvégzett szolgálatuk és szeretetük nem volt 
hiábavaló. Nem vagyunk a mulandóság 
hatalma alá vetve.  

Az Élő és Éltető szól: „Én vagyok a feltá-
madás és az élet!” 

A halott Lázár házában ez a kijelentés még 
csak ígéretként hangzott el. Akik akkor 
hallották, nem is értették. Nekünk azonban 
már az élet beszéde, bizonyított valósága. 
Befejezett múlt, amely maga a jövő! Eltör-
pül minden emberi hangulat, érzés, múltidé-
ző emlék. Jézus legyőzte a halált, feltámadt. 
Erre akar elvezetni minket is, a gyász, a 
fájdalom érzéseivel küszködő embereket.  

Mulandó földi életünk biztos pontja Jézus 
szava: „aki él és hisz énbennem, az nem hal 
meg soha”. 

Hiszed-e ezt? 

Jézus kérdése emlékező csendedben, a meg-
gyújtott gyertyák fényében, a hulló falevelek 
és a mulandó virágok valóságában indítson 
választ bennünk: igen, hiszem, hinni akarom! 
Hiszem, hogy egykor magam is megtapaszta-
lom Krisztus kegyelmének teljességében, 
örök országában, ahová ők már megérkeztek 
és ahová mi is úton vagyunk. Ámen. 

Imádság egy gyermek szívéből: Drága Iste-
nem! Nagyi azt mondja, nagyapa ott van 
veled. Remélem, vigyázol rá! Jó, hogy van 
mennyország. Így nem kell szomorúnak len-
nünk. Nagyi szerint az van a Bibliában, hogy 
a te házadban mindenkinek van hely, aki hisz 
benned! ISTENEM, ÉN HISZEK BENNED! 
Ámen. 

Kis János 

Tervezett alkalmak 
Nov. 15. 10 ó - igét hirdet: Rosta Izabella 

Nov. 15. 15 ó - Konfis szülői 

Nov. 22. 10 ó - Örök élet vasárnap 

Nov. 28. Megyei csendesnap Kiskőrösön 

Nov. 29. 15 ó - Ádventi családi délután 

Dec. 20. 15 ó - Gyermekek karácsonya  


