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Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2014/5.
Beteljesült ígéretek
„Olyan szegény még sose voltam, hogy ígérni ne tudjak.” – Fülembe cseng ez a mondás,
mely sokszor késztetett már mosolygásra.
Bizony, egy-egy vidám pillanatban, amikor
nincs komoly tétje az ígéretnek, jól hangzik a
szellemes megfogalmazás, de ha jobban belegondolok, szomorú képet fest korunk emberéről. Azt sugallja, amit sokan sokszor
tapasztaltunk is: az adott szónak nem mindig
van súlya, az ígéretek betartása egyáltalán
nem magától értetődő. Magam is találkoztam
már nem egyszer csodálkozó értetlenséggel,
amikor ígéretemhez híven megtettem valamit: „Nem hittem, hogy komolyan gondolja!”
Karácsony a legcsodálatosabb ígéret beteljesülésének ünnepe. Isten megígérte, hogy
elküldi a Megváltót, és ezt meg is tette az
első karácsonyon. Olyan Istenünk van, aki
komolyan gondolja, amit mond.
Már a Biblia első lapjain olvashatunk erről
az ígéretről az úgynevezett „ősevangéliumban”. Amikor a bűnbeesés után a Sátán eszközévé vált kígyó megkapja büntetését, Isten ezt mondja: „Ellenségeskedést
támasztok közted és az asszony közt, a te
utódod és az ő utódja közt: ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.” (1Móz 3,15)
El is jött az asszonytól született Messiás,
Isten Fia emberré lett, hogy véghezvigye
küldetését, legyőzze a gonoszt, ezért a bűnös
ember átélheti bűnei bocsánatát.
Később a próféciákban szó van a betlehemi
születésről: „Te pedig, efrátai Betlehem, bár

a legkisebb vagy Júda nemzetségei között,
mégis belőled származik az, aki uralkodni
fog Izráelen.” (Mik 5,1) Jól tudjuk a karácsonyi történetből, hogy Mária és József
Betlehembe ment a császári rendelet miatt,
és ott egy istállóban megszületett a kisded.
„A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra
világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő
vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos
Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézs 9,1.5) A betlehemi
éjszakában örömhírt mondó és Istent dicsőítő
angyalsereg nagy fényesség kíséretében jelent meg a pásztoroknak, de ennél is ragyogóbb az a világosság, amit a Szabadító Jézus
Krisztus hoz az életünkbe. Felülről jövő útmutatást, erőt, békességet, szeretetet, Isten
közelségét ajándékozza nekünk.
Amikor József tudomást szerzett arról, hogy
Mária gyermeket vár, az Úr angyala meglátogatta és egy ézsaiási prófécia (Ézs 7,14)
beteljesülésére hivatkozott: „Mindez pedig
azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr
mondott a próféta által: Íme, a szűz fogan
méhében, fiút szül, akit Immánuélnek neveznek – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt
1,22–23)
Olyan Istenünk van, aki ígéreteit beteljesíti,
és igazán szeret. 2014 karácsonyán is ez teszi
áldottá az ünnepet…
Hulej Enikő

Áldott karácsonyi ünnepet és boldog, békés új esztendőt
kívánunk kedves testvéreinknek!
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Adventi családi délután
Az esztendő lassan lezárul, és ilyenkor mindenki igyekszik számot adni cselekedeteiről,
kapcsolatait egy olyan minőségi szintre helyezni, amelyben a szeretet és béke érintésnyi közelségbe kerül. Ez Isten közelsége,
úgy hiszem. Valahogy ilyenkor érezhetővé
válik minden, amire az év többi napjain csak
vágyódunk…
Az adventi készülődésben is nemes szolgálatot teljesítettek Kis János és Hulej Enikő
lelkészek, Kovács Kata hatodéves teológushallgató és Kárpáti Gabriella gyermekmunkás segítő, óvónő. Mint már oly sokszor,
énekeinket Katona József kísérte gitárjátékával. A családok süteménnyel, a gyülekezet
igazi, békebeli, finom forró teával és sok
mosollyal járult hozzá a maradandó pillanatok megéléséhez. Amíg a szülők egy kedvesen egyszerű, radiátor-ropogásos, meleg
szobában félrevonultan beszélgettek Kis
János lelkész úrral egykori élményeikről,
addig Enikő, Kata és Gabriella egy másik
helyiségben odaadó lelkesedéssel terelgették
a gyermekeket. Ennek eredménye az lett,
hogy kis kezek készítette sok szép kézműves
remekkel és közösen előadott énekszóval
lettünk gazdagabbak.
Polcon állnak ezek az emlékek, szívünkben
az élmények.
Isten áldása legyen a családokon, Isten áldása legyen az embereken!
Kökényné Miklós Izabella

Szeretet. Egyszerű, letisztult szeretet. Ebben
volt része mindazon családoknak, akik a
Kecskeméti Evangélikus Egyházközség hívó
szavára úgy döntöttek, hogy november 30-a
esős délutánján pár órára megállnak, lecsendesednek – habár ez csak félig igaz, mert a
gyerekek önfeledt hangulata a hangok erejével teret követelt magának –, mert advent
reményteljes várakozásában együtt szeretnének felkészülni a hittel és reménnyel átitatott
ünnepre, Jézus születésének ünnepére.
A közös éneknek, az együttgondolkodásnak
közösségépítő, megtartó ereje van. Mi pedig
nem tettünk mást, csak beszélgettünk egykori karácsonyok emlékeiről, évek porából
kibontakozó régi élményeinkről, amelyek
felnőtté válásunk lépcsőfokai voltak, s most
szülőként nézünk szembe válaszra váró gyermekeinkkel: ki hozza az ajándékot, és az
angyalok hogyan szállnak be az erkélyen?
Persze jó választ akkor találunk erre, ha hitünknek megfelelően cselekszünk, és elfogadjuk azt, amit éppen akkor a gyermek hisz
a csodáról…
Mert a lelkünket tápláló igaz igék hitszava az
egyetlen olyan egyetemes érték, amelyet
soha nem kezd ki múlt, jelen, s jövő… Szükségünk van egymásra ennek megéléséhez.
Kellenek az ilyen elgondolkodtató, mégis
önfeledt beszélgetések, tartalmas együttlétek
az evangélikus egyház reményt adó fészkében. Sóvárogva vágyunk békére, szeretetre,
megélt harmóniára, most talán még jobban,
mint máskor.

Bibliaórások karácsonya
Advent a várakozás ideje. Várjuk a karácsonyt, várjuk, hogy valami különös történjék. Nem csak mi várunk, hanem minket is
várhatnak. Mint ahogy az evangélikus egyház kecskeméti gyülekezetében lelkészeink
december 18-án délelőtt a bibliaórásokat – ez
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alkalommal terített asztallal, ajándékokkal.
Mindegyiket hálás szívvel fogadtuk, legjobban azonban a bibliaórákon együtt töltött
időnek örültünk, amely – mindannyiunk
nevében mondhatom – nagyon fontos számunkra.
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Karácsony közeledtével adventi hangulatban,
a várakozás idején, lelkészeink nagyon szép,
meghitt együttlétet biztosítottak. Tartalmas,
értékes beszélgetést folytattunk Jézus születéséről, a karácsonyról, arról, hogy a megszólító Úr vár ránk ezen az adventen is – és
mindenkor.
A beszélgetés során kiderült, mindenki másként éli meg a karácsonyi várakozást és kará-

csony ünnepét. Abban nagy volt az egyetértés, hogy minden idős ember számára – így
nekem is – fontos a békés együttlét a családdal, a lelki társakkal és a barátokkal – Jézus
jelenlétével.
Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek a
szép összejövetelnek.
Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok
szeretettel!
Siklósi Jánosné

Jókor lenni jó helyen
hez. Mária, József, a pásztorok és a bölcsek
elsőként élhették át Jézus születésének csodáját. Próbáltuk megérteni, hogy kinek mit
jelenthetett ez az örömhír, és hogy milyen
felelősséggel járt kiválasztottnak lenni. Örülök, hogy elindultam ezen a szerda délelőttön, és ahogyan a betlehemi csillag mutatta
az utat akkor, úgy vezetett most ez az alkalom a jászol csodájához.
Faragó Adél

Az első baba-mama klubos alkalom, amelyen december 17-én részt vettem, karácsonyváró együttlét volt. Elfogadó tekintetű,
barátságos mamák és játékos babák körében
beszélgettünk arról, hogy kinél hogyan telik
a várakozás, ki hogyan készül, ki hogyan
ünnepel. Tea, sütemény, karácsonyfa, fények
idézték a karácsonyi otthon meleg hangulatát. Felelevenítettük a karácsonyi történetet,
közelebb kerülve a betlehemi csoda üzeneté-

Gyermekek karácsonya
Jézushoz engedték őket, és most ők vezetnek
másokat Jézushoz – ez a gondolat motoszkált
a fejemben december 21-én, advent negyedik
vasárnapján, míg a „gyermekek karácsonyát”
figyeltem.
Ezúttal nem a szószékről, nem teológusok
szájából hangzott az evangélium; az alkalom
„igehirdetői” a vasárnapi gyermek-bibliaórák
résztvevői, a kötelező hit- és erkölcstan keretében evangélikus hittanórára járó gyerekek,
a konfirmációra készülő, illetve az ifjúsági
órákat látogató fiatalok – összességében
közel hetvenen (!) – voltak. Énekszóval,
hangszeres muzsikával, a karácsonyi történet
többféle módon való felelevenítésével készültek, így téve bizonyságot arról, hogy az
Ige értük is testté lett.
A fiatalok elgondolkodtató jelenete minden-

kit megállásra és önvizsgálatra késztetett:
ismerjük-e az igazi ünnepeltet...?
A műsort Hulej Enikő lelkésznő szerkesztette és konferálta, a zenei felkészítésben Megyesi Zsófia is részt vett, záró gondolatokkal
és áldással pedig Kis János lelkész bocsátotta útjukra a gyülekezet tagjait – és invitálta
szeretetvendégségre a megterített asztalokhoz a délután (kis édességcsomaggal is
meglepett és drahmavásárra is várt) szolgálattevőit.
Zs. V. J.

Gyerekszáj
Miután elmentek az angyalok, a pásztorok
elindultak, hogy meglátogassák a kisdedet. A
bárányokat ott hagyták a mezőn, Isten biztos
vigyázott rájuk, amíg úton voltak...
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A hit továbbadása a családban
Advent első vasárnapját megelőző szombaton, november 29-én egyházmegyei csendesnap volt Kiskőrösön, Istennek nincsenek
unokái, de nekünk vannak címmel. Az esemény szervezője Hulej Enikő lelkésznő volt,
rajta kívül négyen képviseltük a kecskeméti
gyülekezetet.
A délelőtt Nagy Veronika csengődi lelkész
igehirdetésével kezdődött, utána Vető István
cinkotai lelkész tartott bibliatanulmányt,
amelyben a fiúság kifejezést, mint a valahová tartozás képét vette végig ószövetségi
példák alapján. Atyák és fiak történetei mellett hallhattunk a fiak fiairól, akik a peszachi
liturgiában kérdéseiken keresztül immár
tudatosan kapcsolódnak be a zsidó nép történetébe, Izrael fiainak hosszú sorába.
A másik előadó Bálint Éva nyíregyházi
lelkigondozó volt, aki örömöket és nehézségeket egyaránt számba véve tett személyes
tanúbizonyságot a családon belül megélt hit
fontosságáról. Napjainkban már egyáltalán
nem biztos, hogy egy fiatal szüleitől vagy
nagyszüleitől hall Isten dolgairól, mint

ahogy az sem törvényszerű, hogy a hit kérdései is napirenden vannak a családokban.
Ezért jelent különösen is sokat, ha valaki
felvállalja, hogy türelmetlenségünk, ingerlékenységünk, emberi gyengeségeink ellenére
lehetséges Isten megbocsátásáról, elfogadásáról, szeretetéről beszélni a minket legközelebbről ismerők előtt is.
A program svédasztalos ebéddel folytatódott,
amelyet a Jó Pásztor Szeretetotthon nemrég
elkészült új konyhája biztosított.
A kötetlen beszélgetésekhez is lehetőséget
biztosító hosszabb szünet után születési hónapok szerint rendeződtünk csoportokba, és
köröket kialakítva játékos vetélkedő formájában ismertük meg egymás gyülekezeteit és
különleges alkalmait.
A csendesnap úrvacsorás istentisztelettel
zárult, amelyen Hulej Enikő 2Tim 1,8 alapján hirdette Isten igéjét, emlékeztetve minket
arra, hogy Timóteushoz és családjához hasonlóan nem-keresztény környezetben is
lehetséges és lényeges a képmutatás nélküli
hit megélése és megőrzése.
Kovács Kata

Gyülekezeti sportnap
A jól sikerült egyházmegyei sportnap mintájára, felügyelői kezdeményezésre merült fel,
hogy gyülekezetünk is rendezzen sportnapot. Ezáltal sokszínű gyülekezeti életünk új
színfolttal gazdagodhatott.
A Gáspár András Szakközépiskola Hunyadi
téri sportcsarnokában december 6-án kerülhetett sor a várt eseményre, közel hetven
testvér – gyermekek, fiatalok, középkorúak
– részvételével. 10 óra után Kis János lelkész a nap igéjével – „Istenem, gondolj
gyülekezetedre, amelyet hajdan létrehoztál,
örökségedre…,
amelyet
megváltottál.” (Zsolt 74,2) – nyitotta meg a rendezvényt.

A résztvevők színvonalas program részesei
lehettek. Elsőként a kecskeméti Aikido Dojo
Sunikiri Egyesület fegyverrel és a szabad
kézzel történő támadás-elhárítási technikáit,
bemutató gyakorlatokat tekinthették meg
Kisházi Ákos 4. danos mester, Ötvös Kornél
3. danos, Krakker Gábor 1. danos és Katona
József 1. danos sportemberek közreműködésével.
Bemelegítésként Vidám Marcsi, a Gospel
Dance egyesület vezetője Izzadj, higgy,
fogyj! mottója szerinti, zenei aláfestéssel
megalapozott átmozgatása részesei voltunk.
Ezt követően a résztvevők igény szerint,
4 korosztályonként labdarúgó, kosárlabda
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mérkőzéseken vehetett részt. A kicsik számára játékos ügyességi versenyre is sor
került.
A városunk kultúrájában mélyen benne élő
néptánc is szerepet kapott a rendezvényünkön. A Kecskemét Táncegyüttesből Varga
Beatrix és Vidács Sándor, a Kurázsi táncműhelyből pedig Oldal Henrietta és
Sohajda Tibor szatmári verbunk és mezőségi forgatós bemutatásával ragadták magukkal a közönséget. A táncművészek ezt köve-

tően a résztvevőket is táncba vitték.
13 óra körül megérkezett végre a gyermekek által annyira várt Mikulás is.
Istennek hálát adhatunk gyülekezetépítésünk ezen új, sikeres lehetőségéért.
Összességében a számos mérkőzés gól
eredményeitől, adataitól függetlenül mindenki nyertesnek, győztesnek érezhette
magát.
Krett György – Károlyfalvi József

A Kortárs Magyar Művész Kör Egyesület kiállítása
Az október 26-i, vasárnapi istentiszteletet
követően került sor a címben jelzett művész
kör kiállítására. Az egyesület nevében Sitkei
András festőművész köszöntötte a megjelenteket, majd megemlékezett a kör tagjáról,
Kalmár Pálról, gyülekezetünk presbiteréről,
akit nemrégen veszítettünk el.
Pálinkás Szilvia művészettörténész megnyitójában a minden szépre történő fogékonyságunk fontosságát emelte ki, majd az itt
képeivel is megjelenő Demeter József hegedűművésztől erdélyi dallamokat hallhattunk.
Váry Károly színművész hagyományosan
irodalommal emelte a megnyitó hangulatát.
Lebilincselő hatást tettek a gyülekezet ér-

deklődő tagjaira a kiállító művészek alkotásai. Bella Rózsa hitét öntötte művészi
formába, Bodri Mariann a magyar tájak
szépségét közvetítette felénk. Demeter
József és Tóth Judit alkotásai a 19. század
impresszionista festészetére emlékeztetnek. Hürkecz Gyöngyi képei eredetiségét a
finom, érzékeny megközelítés adja,
Ináncsy Géza művei rendkívül kidolgozottak, Kiss-Máté Etelka az évszakok üzenetét
közvetíti felénk. Szűcs Sándor alkotásai a
létezés metafizikai kérdéseit érintik. Takács Jolán mesék által ihletett tűzzománcai
finom és aprólékos művészi munkát jelenítenek meg.

„Az ember örökké utazik”
Ismeretes gyülekezetünk már hosszú ideje
kiépült jó együttműködése a Kecskeméti
Bolgár Kisebbségi Önkormányzattal. Folyamatos kapcsolataink legújabb eredményeként kerülhetett sor a december 7-i istentiszteletet követően Milena Mladenova fiatal
bolgár festőművésznő kiállítására. A megnyitón, amelyen dr. Bocskov Jordán és dr.
Huszka József kisebbségi önkormányzati
vezetők is megjelentek, Kis János lelkész
köszöntötte a művésznőt és a megjelent
érdeklődőket.
5

Milena Mladenova Pleven, Plovdiv, Isztambul, Malajzia után nálunk is kiállított
képei érdekes képi- és színvilágukkal közvetítik az alkotó üzenetét, mely szerint
életünk szüntelen utazás valahová. Hivatásának az emberek közötti válaszfalak, gátak lebontását tekinti. Így találja meg és
mutatja be az embert, a tájak, a városok,
kultúrák szépségét képein, a világ messzi
pontjain is, mindezt esztétikailag magas
színvonalon.
Károlyfalvi József
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Útmutató
Nagy áldás számunkra, hogy Isten útmutatást
ad igéjében. Szeretettel ajánljuk a 2015. évi
Útmutatót, amelynek segítségével minden
nap két rövid mondat és két hosszabb igeszakasz alapján elmélkedhetünk az Úr nekünk
szóló üzenetén. Ez a kis könyvecske arra is

lehetőséget kínál, hogy a vasárnapi istentiszteleten elhangzó igéket már a templomba
indulás előtt elolvassuk. Az Útmutató kapható rövidebb és imádságokkal bővített formában 400 és 600 forintos áron.

Karácsonyi rejtvény
A karácsonyi történet szereplői közül ki adhatta volna fel az alábbi apróhirdetéseket?
Ha minden névben megtaláljuk a számmal jelölt betűt, és összeolvassuk ezeket a betűket, megtudjuk: kicsoda Jézus? (A kettős betű egynek számít.)
A legdrágább kincsét bízta rám a Mindenható. Jelige: szűz (4. betű)
A királyi újszülöttet keresem. Jelige: Féltékeny konkurencia (7. betű)
Utolsókból elsőkké tett minket a kegyelmes Isten. Jelige: Lelkes látogatók (4. betű)
Indulásunk időpontja a mennyei GPS-től függ. Jelige: Napkelet (5. betű)
Jó hírt hozok, isteni titkokról szólok. Jelige: Ne félj! (2. betű)
Az őrző-védő munkakört nem én választottam. Jelige: ács (5. betű)
Feleségem mondta: Uramnak anyja látogatott el hozzám. Jelige: Mocorgó magzat (6. betű)
Pontos információt kérek birodalmam minden lakosáról. Jelige: népszámlálás (1. betű)

Megfejtés:

_____ ___

Állandó alkalmak gyülekezetünkben
Istentisztelet és játékos bibliai foglalkozás gyermekeknek: vasárnap 10 órakor
Bibliaóra nyugdíjasoknak: hétfőn, szerdán és csütörtökön 10 órakor
Énekkari próba: kedden 1730 órakor
Baba-mama klub: kéthetente szerdán 10 órakor
Ifjúsági óra: szerdán 1530 órakor
Keresse gyülekezetünket a facebookon is! Kecskeméti Evangélikus Egyház
LélekLélek-zet - A Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2014/5. szám - Karácsony
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
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