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Küldetés teljesítve!
A virágvasárnapi történetet tanultuk hittanórán. Szó volt arról, hogy Jézus szamárháton
vonult be Jeruzsálembe, és a sokaság – ágakat szórva az útra – köszöntötte őt.
– Mit gondoltok – kérdezem kis elsőseimet –
miért szamáron, és nem valamilyen más állat
hátán jött Jézus?
– Azért – érkezik a szokatlan, ámde nagyon
is elgondolkodtató válasz –, mert a csacsi
olyan, hogy ha egyszer megindul, akkor
megállíthatatlan.
A teológiai magyarázat szerint ugyan azért
történt így a bevonulás, mert Jézus ezzel
fejezte ki alázatos voltát, a gyermeki felvetés
azonban mégiscsak a passiótörténet egy nagy
igazságára mutat rá. Hiszen virágvasárnapon
kezdődik a nagyhét, melynek szükségszerű
állomásai a következők:
Nagycsütörtökön Jézus utoljára ül asztalhoz
tanítványaival. Megmossa lábukat, beszél
nekik arról, hogy küldetését hamarosan beteljesíti, és elrendeli az úrvacsora megünneplését. Ezt követően visszavonul a Gecsemáné
kertbe, és engedi, hogy elfogják, majd a
Nagytanács elé állítsák. Nem tiltakozik a
jogtalan ítélet ellen, miszerint Isten Fiaként
méltó a halálra!
Nagypénteken sor kerül a kihallgatásra Pilátus, a római helytartó előtt, aki bár meg van
győződve ártatlanságáról, engedélyezi a keresztre feszítést. S Jézus a megaláztatás és
szenvedés órái után, bűnösök közé sorolva
kileheli lelkét.
Húsvétkor pedig megtörténik a csoda: üres a
sír. Jézus feltámadt! Őt nem lehet legyőzni,

még akkor sem, ha nagypénteken úgy tűnt, a
gonosz erősebb a jónál, és a halál tönkreteheti az életet. Húsvétkor nyilvánvalóvá válik,
hogy Jézus Úr a bűn és a halál felett, ezért
aki hisz őbenne, az bűnbocsánatot és örök
életet nyer.
Ennek a történetnek minden epizódja fontos
és kihagyhatatlan, mert Isten terve szerint így
szabadulhatunk meg mindattól, ami megkötöz és félelemmel tölt el bennünket. Jézus
egész történetére – a születésétől szenvedésén és halálán át egészen a feltámadásáig –
igaz az, hogy megállíthatatlan. Isten akarata
szerint cselekszik. Tudja, mi a küldetése, és
teszi a dolgát. Csendben, mégis határozottan,
alázatosan, mégis erővel.
„Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” (Lk 24,26) Ez
a mondat – a Biblia rendszeres olvasását
segítő Útmutató szerint – húsvét egyik ünnepi igéje, amit a feltámadt Úr mond az
Emmaus felé szomorúan ballagó, őt fel nem
ismerő két tanítványnak. Nyomatékosítja
ezzel, hogy az történt, aminek Isten akarata
szerint történnie kellett: a megváltás ajándéka
most már átvehető, elérhető, megtapasztalható.
Most már csak az a kérdés, hogy miénk-e
valóban ez az ajándék? Amit Jézus tehetett,
azt ő megtette. Mindezt hálás hittel elfogadni,
bűnöket a keresztfánál hagyni, Istennel és
emberekkel megbékélni, és a feltámadás reménységét komolyan venni – ez már a mi
feladatunk…
Hulej Enikő

Lélekzet

2016/1. Húsvét

Ökumenikus világimanap
Az első márciusi péntek sok keresztyén számára egyet jelent az ökumenikus
világimanapi alkalommal. Ilyenkor ugyanis – 1870 óta – sok országban és városban
imádkoznak együtt a hívek egy közös liturgia alapján.
Idén ismét megrendezték a világimanapot
Kecskeméten, melyen a város öt felekezete
vett részt. Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy ebben az évben én is felolvashattam a kubaiak által megírt liturgiai részből.
Mivel még sohasem volt részem ilyesmiben,
az est felépítése kicsit szokatlan volt számomra. A liturgiai rész előtti műsorból tanulhattunk Kuba történelméről, mai szokásaikról, ételeikről, vallási nézeteikről. Még piña
coladas-t is ihattunk, ami egy hagyományos
kubai frissítő. A vallási rész pedig úgy épült
fel, hogy minden korosztályt képviselve lányok, hölgyek, asszonyok felolvasták az

előre megírt szöveget. Azért, hogy színesebb
legyen, a felolvasások között énekeltünk, és
igehirdetés is volt.
Az idei adománygyűjtésben én is segítettem.
Az adományokat gyermekprogramok finanszírozására, valamint a reformáció 500. évfordulója alkalmából kiadandó könyv megjelenésére fordítják majd.
Számomra ez egy nagyon sokszínű és élményekben gazdag program volt, amit bátran
ajánlok mindenkinek, aki meg szeretne ismerni más országokat, és egy rendkívüli
esemény részese akar lenni.
Fülöp Anna

Hittanverseny Kiskőrösön
A Magyarországi Evangélikus Egyház által szervezett hittanverseny megyei fordulóját
március 19-én tartották Kiskőrösön. A kecskeméti gyülekezetet mind a négy korosztályban képviseltük. A versenyen mindenki nagyon szépen szerepelt, a legkisebbek és a legnagyobbak tovább is jutottak az országos fordulóba.
1-2. osztály: Mayer Natasa, Berényi Csenge, Feyér Csanád, Tihanyi Zselyke
3-4. osztály: Fülöp Dorka, Tihanyi Gyöngyvér, Feyér Zétény, Pethő Sára
5-6. osztály: Hajkó András, Mayer Kristóf, Rozmán Endre, Fülöp Anna
7-8. osztály: Szenáky Zoltán, Vári Márton, Berta Zsófia, Molnár Dóra
Szombaton napsütéses időre ébredtünk. A
templom elől indultunk el kísérőinkkel: Enikő
nénivel, János bácsival és Ági nénivel. Az út
jó hangulatban telt, még utoljára átbeszéltük
József történetét. Mikor megérkeztünk, lepakoltuk kabátjainkat, és vártuk az áhítatot, ami
a képességeinkről és annak kihasználásáról
szólt. Aztán közösen énekeltünk.
Hamarosan elkezdődött a verseny. Volt egy
pár fogósabb feladat, de mindegyiket szerencsésen megoldottuk. Miközben tanáraink a
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feladatokat javították, mi kint játszottunk.
Mikor beértünk a játékról, megebédeltünk,
és már következett is az eredményhirdetés.
Az 1–2. korosztályban első, a 3–4. korosztályban második, az 5–6. korosztályban második és a 7–8. korosztályban első helyezést
értünk el. Nagyon örültünk az eredményeknek. Így vége is lett a versenynek és már
indultunk is haza. Nagyon szép élmény volt,
reméljük, még sokszor lehet részünk hasonlóban!
Berta Zsófia és Molnár Dóra
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Istennel az úton
Evangélikus-református teológiai esteket tartottak március 1. és 3. között késő délutánonként a református gyülekezeti központban. Az első két alkalmon dr. Marjovszky Tibor, a
Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi docense beszélt
az Exodusról (Mózes második könyve, a szó jelentése: kivonulás), mint a Biblia teológiai
foglalatáról. A harmadik este dr. Varga Gyöngyi, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
docense tartott előadást az Ószövetség „nomád” teológiájáról. Alább az ő gondolataiból
szemezgetünk.
„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük” – olvashatjuk a
Zsidókhoz írt levélben (13,14). Emberi létünk
ideiglenessége okán valamennyien nomádok,
vándorok vagyunk a Föld kerekén.
***
De kik voltak az Ószövetség nomádjai, és
milyen tulajdonságokkal jellemezhetjük a
vándorló életmódot folytató, állandó lakhelylyel nem rendelkező embereket? Ilyen szavakat sorakoztathatunk fel: állóképesség, szívósság, kiszolgáltatottság, éberség, munkabírás,
kitartás – és hit, azaz az Isten világával való
összekapcsolódás.
Izrael népe, melyet Isten kivezetett Egyiptomból, a szolgaság földjéről, ilyen nomád nép
volt. A pusztai vándorlás után, az ígéret földjén már ők is letelepült életmódot folytattak.
Jóllakásig ehettek, szép házakban lakhattak,
bővében lehettek mindennek. Ennek veszélyére idejében figyelmeztette őket az Úr: ne feledkezzenek meg Istenükről, az Úrról, aki
vezette és táplálta őket a pusztában (vö. 5Móz
8,11–18).
A pusztai vándorlás során JHWH (Jahve) úton
volt Izraellel, a nép pedig úton volt Istennel.
JHWH nem egy statikus, távoli istenség volt,
hanem részese az életnek. Az emberek útitársként ismerhették meg őt, aki együtt szenvedett
velük, és kitartott mellettük. Úgy vitte, vezette
őket az Úr, „ahogyan fiát viszi az ember” (vö.
5Móz 1,31).
***
Jézus Krisztus révén Isten belealázkodott
emberi életünkbe. Maga is zarándokká vált, és

találkozni akar velünk. Ahogy a prófécia is
megmondta: Immánuel lesz ő, „ami azt jelenti: Velünk az Isten” (Mt 1,23).
Mi, mai keresztények is úton vagyunk Istennel. Kanyargós az út, váratlan események,
eltévedések, kishitűség, kimerültség, kétség
nehezítik, nehezíthetik – de ott vannak vándortarisznyánk ajándékai: „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az
erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim
1,7)
Vitális Judit

Gyerekszáj
Ismételjük az egyházi esztendőt.
– Mikor kezdődik a böjt?
– Hamvasztó szerdán…
(Helyesen: hamvazószerdán.)
Én nem hiszek a nyusziban és a Mikulásban, de Jézusban igen.
Böngésszük a Szentírás tartalomjegyzékét az ötödikesekkel.
Egyikük nevetni kezd:
– Birkák könyve is van a Bibliában!
(Helyesen: A bírák könyve.)
Másodikosoknál:
– Mikor találják fel az időgépet?
– Miért szeretnéd, hogy feltalálják?
– Mert akkor visszamennék Jézus korába,
és a tanítványa lennék…
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Tanár-diák kiállítás templomunk galériáján
Templomunk emeleti galériáján folyamatosan váltják egymást a kiállító művészek. Az
új év új kiállítással indult. Január 17-én, az
istentiszteletet követően mutatkozott be alkotásaival Kabáczy József, a Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola tanára és Kollár
Izabell, az intézmény 11. osztályos tanulója.
A kiállítást Akócsiné Patkós Erzsébet, az
iskola igazgatóhelyettese nyitotta meg. Megnyitó gondolataiban örömét fejezte ki, hogy
egy közgazdasági profilú intézményben is
megjelenik a művészet, az alkotás utáni
vágy, mind a tanárok, mind a diákok között.
Goethe gondolatait idézte, miszerint a művészet, a zene, az irodalom felemeli, felfrissíti

és megfiatalítja lelkünket. A megnyitó hangulatát verssel-zenével emelte Papp Ferenc
előadóművész.
Kabáczy József alkotásaival már találkozhattunk. A látogatót a kép elé bilincselik
képei: az értünk szenvedő Krisztus-arc, a
kárpátaljai táj, a munkácsi vár távlati képe.
Kifinomult ecsetvonások, gazdag színvilág,
harmónia jellemzi alkotásait.
Kollár Izabell rajzain rendkívül gazdag kidolgozottság, színvilág jelenik meg. Alkotásain madarakat, tájakat, virágokat láthatunk
művészi aprólékossággal megjelenítve, s
mögöttük érzések, hangulatok elevenednek
meg.

Egyszer régen Bulgáriában…
A Kecskeméti Bolgár Kisebbségi Önkormányzat szerteágazó – kulturális, művészeti,
hagyományápoló – tevékenységgel őrzi értékeit, és lép rendszeresen Kecskemét közönsége elé. Korábban már írtunk erről, lévén
templomunk galériája is helyszínül szolgált
ehhez. Az érdeklődők 2014 decemberében itt
találkozhattak a hazánkban élő, Pleven, Plovdiv, Isztambul, Malajzia után nálunk is bemutatkozó fiatal bolgár szobrász- és festőművésznő, Milena Mladenova alkotásaival. Az
akkori kiállítás címe – „Az ember örökké
utazik” – kifejezte a művésznő hitvallását,
miszerint életünk folyamatos utazás. Nem
elsősorban földrajzi, hanem lelki, kulturális
értelemben, vallások, népek, emberek, érzések megismerésében, az emberek közötti
válaszfalak lebontásában.
2015. december 14-én a Egyszer régen Bulgáriában… címmel nyílt kiállítás volt Liberte
kávéházban.
A megnyitón dr. Bocskov Jordán, a Bolgár
Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Szeberényi Gyu-
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la Tamás alpolgármester a két kultúra hasonló elemeit foglalta össze. Dr. Füzi László, a Forrás folyóirat főszerkesztője egy
osztrák példa nyomán ismertette az új kulturális közegbe lépő alkotók identitását,
művészi jellegzetességeit. A hűvös terem
atmoszféráját bolgár népdalok előadásával
forrósította fel Izsák Kata, a Vándor Vokál
együttes művésze.
Milena Mladenova eredeti tehetséggel megalkotott képei, szobrai, festményei szuggesztív formában közvetítik a bolgár kultúra sokszínűségét, hangulatait, érzéseit. A
művésznő nem minden esetben törekszik a
legteljesebb formai kidolgozottság elérésére. Némely alkotását a részletekig finomítja, azonban számos esetben művészete rejtélyeket, jelképeket jelenít meg és képvisel.
A népi misztikumok, az ortodoxia, a keresztény hit megtartó ereje sugárzik át az
alkotásokon, melyek esztétikai élményt
adnak, az elmélyülés, a gondolkodás igényét várják el a nézőtől.
Károlyfalvi József

Lélekzet

2016/1. Húsvét

Természetes közösségfejlődés
Közösségfejlődés, közösségépítés témakörben tanácskozott a Déli Evangélikus Egyházkerület. A gyülekezeti elnökségek március
11–12-i budapesti konferenciáján aktuális
kérdések kerültek a középpontba a két nap
előadásaiban, megbeszéléseiben:
Milyenek közösségeink? Miben kell változniuk? Mit kell tennem?

Vagy ahogyan ez az ábra szegezi nekem a
kérdést: merem-e lecserélni a kereket, hogy
menjen és célhoz érkezzen életem, gyülekezetem, egyházam?

Egyházkerületi családi
missziói nap
Kiskőrös, 2016. május 7. szombat
Mottó: Sok nyelv, egy Lélek
Bábeltől pünkösdig

Program
900 Térzene - Kiskőrösi Evangélikus Fúvósok
915 Közös éneklés - Közel együttes
945 Köszöntés: Lupták György, Lengyel Anna
1000 Istentisztelet úrvacsorával (1Móz 11,1-9):
Gáncs Péter
1115 Ízelítő a délutáni kínálatból
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Ahogy egy karikatúra ábrázolja: „Ki szeretné, hogy változzon a közösség?” – kérdezi a
lelkész, s mindenki feltartja a kezét… „Ki
akar változni?” – hangzik a folytatás. Ezúttal senki nem jelentkezik…

Folytatás az egyházkerületi missziói és
családi napon, Kiskőrösön, május 7-én!
Kis János

1200 Ebéd
1300 Max Lucado: Értékes vagy! - színdarab
1330 Igehirdetés továbbgondolása - Gáncs Péter
Többnyelvű énekelt áhítat - Szvorák Katalin, Lengyel Anna
Hétköznapi misszió - Anne-Marie Kool,
Szeverényi János
Migráció és misszió - Nagy Dorottya, Szabóné Mátrai Marianna
A gyülekezetnövekedés útja - Süveges Gergő, Deák László
1500 Egyházkerületi díjak átadása
1530 Áhítat (ApCsel 2) - Lupták György, Gospel
Sasok
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Karikázzuk be a helyes válaszok betűjelét, majd olvassuk össze, hogy
megtudjuk, mi a keresztyén köszönés húsvétkor!
Jézus bevonulása Jeruzsálembe
K. Virágvasárnap
J. Nagycsütörtök
H. Nagypéntek
Jézus megmosta az utolsó vacsorán
É. A kezét
R. A tanítványai lábát
A. Péter fejét
Az áruló tanítvány
L. Péter
I. Júdás
Z. János
A zsidók ünneplik húsvétkor
S. Egyiptomból való szabadulást
L. Jézus halálát
M. Jézus feltámadását
Jézus elfogásának helyszíne
U. Golgota
E. A jeruzsálemi templom
Z. Gecsemáné-kert
A zsidó főpap, a nagytanács vezetője
T. Kajafás
S. Pilátus
L. Heródes
Ő mondta: „Jobb nektek, hogy egy ember
haljon meg a népért, mint hogy az egész
nép elvesszen.”
A. Jézus
U. Kajafás
E. Isten
Ebből készült Jézus koronája
S. Tövis
C. Mirha
Z. Arany
Pilátus kérdezte Jézustól
Ú. Mit tegyek, hogy üdvözüljek?

Rejtvény

G. Hol van Istened, az Úr?
F. Mi az igazság?
Jézus halálakor kettéhasadt
R. Jézus köntöse
T. Mária szíve
E. A templom kárpitja
Látva a jeleket, amik Jézus halálát kísérték,
elismerte, hogy Ő valóban Isten Fia volt
F. A zsidó főpap
L. A római százados
H. Az áruló tanítvány
Itt van a szenvedő szolgáról szóló prófécia
É. Ézs 7,14
I. Ézs 9,5–6
T. Ézs 53,3–5
A tömeg kérésére szabadon bocsátották
Á. Barabbás
S. Cirénei Simon
A. Nikodémus
Ők értesültek először a húsvéti örömhírről
L. A főpapok
B. A tanítványok
M. Az asszonyok
Az a tanítvány, aki bizonyítékot akart Jézus
feltámadásáról
A. Tamás
Ű. Péter
Z. János
Az emmausi tanítványok erről ismerték fel Jézust
D. Megtörte a kenyeret
E. Melléjük szegődött
N. Magyarázta az Írásokat
Az ötödik evangélistaként emlegetik
E. Pál apostol
N. Luther Márton
T. Johann Sebastian Bach
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