Lélek-zet
A Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2011/5.

LESZ KARÁCSONY? Lesz karácsony!
„Nincs karácsony Corvin nélkül!” – hangzott az elsı reklámok egyike abban az idıben, amikor még csak néhány nagyáruház volt Budapesten.
Gyermekként így próbálták tudatosítani bennem, hogy csak akkor van karácsony, ha
annak szükséges kellékeit idıben beszerzi az ember: sok ajándékot, díszeket, sütnifızni valókat. Jól ki kell használni a felkészülés hosszúnak tőnı, mégis kevésnek bizonyuló idejét.
Ma már tudom: van karácsony Corvin nélkül. Gazdasági válság szőkülı lehetıségeiben, végtörlesztés kiúttalan csapdájában, széthulló életkörülmények és elveszı külsıbelsı történések között, amikor harcolunk
az élet kihívásaival és lehetetlennek tőnik a
Karácsonyi áldás
gyızelem – Isten cselekszik. İ ebben az
évben is újat akar kezdeni karácsony csodáAdja meg neked a kegyelmes Isten,
jában!
hogy teljes szívvel hidd:
KÖZEL LÉP AZ EMBERHEZ,
İ egy gyermekben jött közel hozzád,
MEGSZÜLETIK!
s te is közel lehetsz hozzá mindig
Megadja a hit lehetıségét – neked, nekünk.
gyermeklelkő egyszerőségben,
Abban a helyzetben, amiben vagy! Akkor
tiszta, szép örömökben,
is, ha már senki sem tud segíteni, s ha már
hőséget próbáló kötıdésben
te is úgy gondolod: feladod, nem érdemes,
értelmetlen.
bizalomból formálódó közösségben
Rád bíz egy gyermeket, Isten gyermekét,
közel lehetsz hozzá
aki akar és tud segíteni.
szenvedések, próbák óráján,
Rábízhatod magad!
amikor tanulgatod a csöndet,
„Ugye nem igaz, hogy elmarad a karájóságból sarjadó mosolyokban
csony?” – kérdezte tılem a napokban egy
s az emberséges szeretetben.
kisgyermek. Talán szülei ezzel az intelemVégtelen szeretetébıl
mel próbálták jobb viselkedésre bírni, s ı
tekintsen ma rád a magas égbıl,
bizakodva kérdezett.
NEM MARAD EL!
tekintsen rád emberek arcáról –
LESZ KARÁCSONY!
és ajándékozzon meg az igazi Ünneppel.
KRISZTUSSAL!
(Varga Gyöngyi: Áldáskönyv)
Hidd el, és tudd 2011 ajándékozó ünnepén:
NINCS KARÁCSONY KRISZTUS NÉLKÜL!
Kevesebbel ne elégedj meg, többet ne kívánj annál, amit İ ad!
Imádkozó szeretettel kívánok a gyülekezet minden kedves tagjának Istentıl megáldott
békés karácsonyt!
Kis János
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Bibliaismereti vetélkedı
Október 14-én a református gimnázium dísztermében rendezték meg a nyugdíjas
klubok bibliaismereti vetélkedıjét. Kilenc csapat indult a megmérettetésen, közöttük kettıvel mi, evangélikusok is ott voltunk.
Kertész Gáborné: Hasonló vetélkedıt más városban már tartottak, ezért a Nyugdíjas
Szövetség és az Idısügyi Tanács indítványozta e szép rendezvény megszervezését
Kecskeméten is. A cél kettıs volt: a Biblia jobb megismerése és kézbeadása azok számára, akik eddig nem olvasták, valamint az idısek és gyerekek együttmőködése egy
közös ügy érdekében. A lebonyolításra az evangélikus egyházat, vagyis lelkészeinket,
Kis Jánost és Hulej Enikıt kérték föl, s ık ezt a feladatot nagyon színvonalasan, játékos formában oldották meg. A református egyház biztosította a helyet, a bírálóbizottságban pedig ott voltak a katolikusok is. A versenyzıknek a klubtagok szurkoltak.
Mi, idısek nem egykönnyen vállalkoztunk ilyen szereplésre, azonban örömmel olvastam el az evangéliumot teljes egészben. A régen ismert történetekben sok újat fedeztem fel, s végül is sikerült helyt állnunk.
Jó volt együtt dolgozni a gyerekekkel, ügyesek és felkészültek voltak. Remélem, hogy
a Biblia egész életükben napi erıforrásuk lesz. A nem remélt eredmény a vándorserleg
elnyerése lett. Jövıre is lesz verseny, addig lehet szorgalmasan olvasni a Bibliát, s
majd megtartani vagy továbbadni a serleget…
A helyezetteket – harmadik a rendırségi, második a hunyadivárosi, elsı az evangélikus nyugdíjasklub – Bibliával jutalmazták. Elismerı oklevelet minden versenyzı kapott, a gyerekeket pedig csokoládéval is jutalmazták.
Károlyfalvi Józsefné: Lelkészeink szeretettel, megértéssel készítettek fel bennünket,
és segítettek feleleveníteni az egykor még gyermekkorunkban tanult teremtéstörténetet
(1Mózes 1–11) és a Jézusról szóló történeteket Márk evangéliumából.
Megható volt, ahogyan egy-egy asztalnál két idıs nyugdíjas és két gimnazista közösen
igyekezett a feladatokat megoldani. Kezdeti feszültségünket a lelkész úr kellemes játékvezetésével feloldotta. Fordulatos, jó hangulatú játék részeseivé váltunk.
Bár szinte gyermeki izgalommal indultunk a vetélkedıre, a végén mégis csendesen és
alázatos szívvel köszöntük meg Urunknak, hogy részesei lehettünk egy léleképítı,
minden résztvevıt gazdagító alkalomnak. Soli Deo Gloria!
Gróf Barnabás: Már elıtte is izgultam, nemhogy, amikor kezdıdött! A verseny elıtt
öt perccel megismerkedtünk a nénikkel. Aranyosak voltak.
Az Ószövetség volt az elsı téma. Ez könnyő volt, és még szılıt is kaptam. Sokat segített, hogy hittanon ebbıl ötösre feleltem. Ezután jött az Újszövetség. Ez elég nehéz
volt, de a nénik segítségével boldogultunk. Ezután jött a kedvenc részem: a kaja. Itt
találkoztunk barátainkkal és kérdezısködtünk, nekik hogy sikerült a verseny. Jött az
eredményhirdetés, és kiderült, hogy mi nyertünk. Kétszeresen is büszke voltam. Egyszer, mert gyıztünk, másodszor, mert Hunyadiváros lettek a második, ahol én is lakom…
Dobrai Lotti és Oláh Nikolett: A vetélkedın mi az evangélikus diákokat képviseltük.
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Szerencsére egy csapatba kerültünk, nem szerettünk volna barátként egymás ellen küzdeni. Idıs csapattársainkkal is tartós kapcsolatot kötöttünk. A verseny nem volt nehéz,
inkább élvezetes. Lelkészeink ott léte erıt adott és a jókedvrıl is gondoskodtak. Bár mi
nem értünk el helyezést, nem az a lényeg, hanem a részvétel a fontos. A csapattársainkkal is megbeszéltük: jövıre is együtt versenyzünk.

Gyülekezeti kirándulás
November 19-én, egy hideg ıszi napon kellemes, jó hangulatú gyülekezeti kiránduláson vettünk részt, melyre izgalommal készültünk. Reggel nagy szeretettel fogadtak
minket a kedves testvérek, akiket mi is megismerhettük, amikor a buszon a lelkész úr
mindenkit bemutatott.
Elıször Aszódra látogattunk el, ahol Lırincz Csaba lelkész várt minket. Régi ismerısként üdvözölte a kecskemétieket, hiszen néhány évvel ezelıtt hatodéves teológushallgatóként a mi gyülekezetünkben volt gyakorlaton. Forró teával, kávéval és pogácsával
vendégelt meg bennünket, majd megmutatta az egyház tulajdonában lévı
Podmaniczky-kastélyt, amely sajnos nagyon rossz állapotban van, lepusztult, omladozó
falak jellemzik kívül-belül. A nagyterem – ami talán bálterem lehetett – azonban jó
állapotú, a falon és a mennyezeten lévı freskók gyönyörőek. A helyi templomot is
megnéztük, melynek különlegessége a fából készült barokk oltár, ami olyan díszes,
akár egy katolikus templom oltára.
A következı állomásunk Cinkota volt. Itt is megnéztük a helyi templomot. Érdekessége, hogy a középkori templom maradványai is láthatók a mai templomban. A törökök,
illetve késıbbi háborúk idején többször lerombolták, majd pedig mindig nagyobbat
építettek a helyébe, de a középkori maradványok megmaradtak. Itt Hulej Enikı lelkésznınk korábbi munkahelyét, az Evangélikus Rádiómisszió stúdióját is megnéztük. Enikı
nagy szeretettel mesélt az itt töltött éveirıl, amit mi szívesen hallgattunk.
Ezután Nagytarcsára mentünk, Kis János szülıfalujába. Lelkész úr örömmel mutatta:
itt focizott, ott korcsolyázott gyerekként. Itt is, mint mindenhol, szeretettel fogadott
minket a helyi lelkész, Baranka György. Lenyőgözı volt a nagytarcsai templomban
lévı színes, szárnyas oltár; mi még soha nem láttunk ilyen hajtogatható és forgatható
oltárt.
A hazafele vezetı út énekléssel, játékkal, beszélgetéssel telt. Lelkészünk kvízjátékot
rendezett az egész nap látottakból, s a helyes válaszokat cukorkával jutalmazta.
Örülünk, hogy részt vehettünk a kiránduláson, és bízunk benne, hogy adódik még lehetıségünk egy ilyen jó hangulatú kirándulásra a gyülekezettel.
Foglné Hegedős Etelka és Fogl Karolina
Látogasson el honlapunkra!
• A gyülekezeti programjainkon készült fotókat a Képes krónikában találja,
• elolvashatja az istentisztelet elején elhangzott hirdetéseket,
• letöltheti az igehirdetés hangfelvételét.
http://kecskemet.lutheran.hu
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Keresse már a
facebookon is
gyülekezetünket!
Kecskeméti Evangélikus Egyház
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Az öröm és boldogság nyomában
November 26-án egyházmegyei presbiteri csendesnap volt Kiskırösön, melyen
gyülekezetünkbıl nyolcan vettünk részt. A téma az öröm és a boldogság volt.
Az elsı elıadást dr. Schaffhauser Ferenc fıiskolai tanár, pszichoterapeuta tartotta.
Rámutatott arra, hogy korunk emberére gyakran jellemzı a közömbösség, értelmetlenség, üresség érzése, és aki úgy érzi, nincs miért élnie, azt semmi nem örvendezteti
meg. Legyenek céljaink! Mindennek megvan az értelme, mely megkereshetı, feltárható, értelmezhetı, megvalósítható. Fontos a megbocsátás, az egyenes testi és lelki tartás,
az alkotás. A boldogság alapja a jó szándék, türelem, tisztelet, alázat, együttérzés, tolerancia, jóakarat. Az igazi öröm abban rejlik, ha számunkra fontosabb a társunk, és mások öröme, boldogsága!
A lélekgondozás – természeti, irodalmi, zenei, képzımővészeti élmények – során érzelmi gazdagodást, szeretetet élhetünk át. A hagyományápolás, alkotás, önkifejezés
öröme: „Jól érzem magam, jó, hogy vagyok.” Nincs olyan élethelyzet, amit ne lehetne
elviselni, még ha szenvedéssel jár is. A szeretet nem érzés, hanem örömteli, boldog,
szellemi kiteljesedés.
A második elıadó dr. Szabó Lajos teológiai tanár, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora volt, aki az öröm és boldogság keresésének útján – igék, képek, idézetek
segítségével – hét megállóhoz kalauzolt el minket. „Uram, hol talállak meg? Felebarátban, örömben, szépségben, boldogságban? Hordoztad a keresztet, betegeket gyógyítottál. Ott vagy az örömben, fájdalomban, gondban és boldogságban. Csak Nálad van a
boldogság. Sugárzod a szeretetet, nem a könnynek Istene vagy.”
Ezt követıen a keresés motívumán gondolkodtunk. Kezdetben minden harmóniában
van, az elsı találkozás az Atyával erıt, feltöltıdést ad, az ütközések azonban bizonytalanná tesznek. Felmerül a kérdés: kiben bízhatok? Miért éppen velem történik mindez?
Miért vagyok gyenge? Különlegesen jó tiszta hangot hallani ilyenkor, amikor elrendezıdnek a dolgok. Egy távoli fény sugárzik felénk, İ velünk van, látjuk nagyságát, mindenét nekünk adja, hogy boldog, örömteli életünk legyen. Nincs becsapás, kihasználás,
sebeink begyógyulnak. Legyen lelkigondozó életünk! – bíztatott az elıadó. – Milyen
nagy öröm örömet okozni, mégis ritkán szánjuk rá magunkat! Csak akkor lehetek boldog, ha megtalálom, mi a fontos.
A finom ebéd elfogyasztása után Kis János kecskeméti lelkész szólt hozzánk: „Ti láttátok, hogyan hordoztalak benneteket sasszárnyakon és hogyan hoztalak ide benneteket.” (2Móz 19,4) Az egyházmegye tizenegy gyülekezetének megfelelıen tizenegy
különbözı mécsest gyújtottak, ezzel szimbolizálva, hogy különbözıek vagyunk. Ez az
alkalom lehetıséget adott arra, hogy a gyülekezetek röviden bemutatkozzanak, így
megismerhettük egymás sikereit, örömeit, gondjait és terveit.
A délutáni alkalom úrvacsorai istentisztelettel zárult. „Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek.” (Fil 4,5) – helyezte szívünkre Lupták György esperes. Tudnunk kell azt, hogy bármi történik, szeretı, mennyei Atyánk vár!
Szabó Ilona
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Fényesség a házunkban
Családi áhítat karácsony estére
(A szobában gyertyák égnek: a karácsonyfa és az ádventi koszorú gyertyái.
Egy asztalra három gyertyát készítünk, ezeket az áhítat alatt fogjuk meggyújtani. A szövegeket a jelenlévı családtagok felváltva olvashatják fel.)

Ma este gyertyák meleg fénye világítja be a szobát. Ma arra emlékezünk, hogy Isten Jézus Krisztusban eljött a világra. İ változtatja a
sötétséget világosságra, ı hoz reménységet az embereknek.
(Meggyújtunk egy gyertyát.)

Megszületett Jézus Krisztus. İ a világ világossága.
Igeolvasás: Lukács evangéliuma 2. fejezet 1-20. vers
Krisztusban eljött hozzánk a világosság. Ez a fény fellobbantja szívünkben Isten szeretetét. Ezért adunk ajándékot karácsonykor egymásnak. Az ajándék emlékeztessen arra,
hogy Isten nekünk adta Fiát, és hogy szeret minket életünk minden napján. Az ajándék
emlékeztessen arra is, hogy összetartozunk. Ez a szeretet erı, amely boldoggá teszi
életünket. (Meggyújtunk egy gyertyát.)
Megszületett Jézus Krisztus. İ a világ világossága.
A világon sokan nélkülözik a világosságot, pedig mindenkinek szüksége van fényre.
Adja meg Isten, hogy az öröm, a szeretet és a gondoskodás fénye bevilágítson a föld
legsötétebb zugaiba is. Ezt kérjük Jézus nevében. (Meggyújtunk egy gyertyát.)
Megszületett Jézus Krisztus. İ a világ világossága.
Úr Jézus Krisztus! Te azért jöttél, mert szeretsz minket! Kicsi és gyenge gyermekként
jöttél. Hozzád imádkozunk mindannyiunkért, akik itt ma este együtt vagyunk, és azokért, akikre különösen is gondolunk most. Add nekünk békédet és áldásodat!
Boldogok vagyunk ezen az estén. Egymásnak örülünk és az ünnepnek. Jó dolog örömöt szerezni. Vigyázz ránk, hogy örömünk megmaradjon és megteljen gazdag tartalommal.
Hozzád imádkozunk mindenkiért, aki egyedül van ezen az estét. Mindenkiért, aki szomorú, és akit kétségek gyötörnek. A szegényekért és a betegekért. A szenvedıkért.
Add meg nekik az emberek közelségét, hogy megérezzék a te gondviselésedet. Ámen.
Most pedig fogjuk meg egymás kezét, és mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot!
Mi Atyánk…
Áldjon meg minket a Szentháromság Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Megszületett
Jézus Krisztus. İ a világ világossága. Ámen.
Áldott karácsonyt!
Forrás: Szabó Lajos (szerk.): Fényforrás - Tíz karácsonyi szó a léleknek
A Bibliát az interneten is megtaláljuk: http://www.kereszteny.hu/biblia
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Ünnepi alkalmak
December 15. csütörtök
10 óra - Áldás-istentisztelet a templomban - idısek karácsonya a Napközi Otthonban
December 18. vasárnap - Ádvent 4. vasárnapja
A 2012. évre
15 óra - Gyermekek karácsonyi mősora a templomban
szóló
16 óra - Karácsony a mővészetben - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat
Bibliaolvasó
hagyományırzı napja a Lelkészi Hivatalban
Útmutató
December 19. hétfı
kapható
17 óra - Várakozó hétfı - Rendhagyó úrvacsora a tanácsteremben
a hivatalban
December 21. szerda
370, ill. 570
10 óra – Baba-Mama Klub karácsonyi alkalma a Lelkészi Hivatalban
forintos áron.
December 24. szombat - Karácsony este
14.30 óra - Ünnepi istentisztelet a kecskeméti evangélikus templomban
December 25. vasárnap - Karácsony ünnepe
9 óra - Ünnepi úrvacsorai istentisztelet Helvécián
10 óra - Ünnepi úrvacsorai istentisztelet a kecskeméti evangélikus templomban
14 óra - Ünnepi úrvacsorai istentisztelet Kerekegyházán
15 óra - Ünnepi úrvacsorai istentisztelet Orgoványban
December 26. hétfı - Karácsony 2. napja
9 óra - Ünnepi úrvacsorai istentisztelet Kiskunfélegyházán
10 óra - Ünnepi úrvacsorai istentisztelet a kecskeméti evangélikus templomban
December 31. szombat - Óév este
14.30 óra - Istentisztelet a kecskeméti
evangélikus templomban
Karácsonyi áldás
Január 1. vasárnap - Újév
10 óra - Úrvacsorai istentisztelet a kecs- A Magasságos Isten, aki érted is emberré lett,
ırizzen meg Téged szeretetében.
keméti evangélikus templomban
Ajándékozza neked a gyermek bizalmát,
a kicsiség szépségét és erejét,
Gyerekszáj
a holnap reménységét,
Három és fél évesem mondta.
Játék egy plüss katicabogárral:
az ünnep békességét,
‑ Hol volt, hol nem volt, egyszer csak
és töltse be szívedet jelenléte örömével.
megszületett Betlehemben egy bogárka...
(Varga Gyöngyi: Áldáskönyv)
Megyesi Zsófia
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