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Karácsony – Jézussal
Az ádventi családi délutánon a gyermekekkel mindig felelevenítjük a karácsonyi
történetet. Most kivágott papírfigurákat
rejtettünk el a teremben, és a kicsik feladata volt, hogy megtalálják a szereplőket.
Lelkesen néztek be minden sarokba, a székek háta mögé, az asztalok alá, az ablakkeretekbe, hogy aztán boldogan hozhassák a
megtalált figurákat. Eltartott egy darabig,
mire – egy híján – mindet megtalálták.
Volt, aki úgy vélte, nem baj, ha egy hiányzik, de amikor számba vettük a meglévőket, döbbenetes felismerésre jutottunk.
Megvolt Mária és József, a bölcsek és a
pásztorok, a csillag és az angyalok, sőt
bárányból is jó pár sorakozott a kupacban,
csak éppen a kis Jézus hiányzott! Nélküle
nincs karácsony, ezt mindenki belátta,
úgyhogy buzgón folytatódott a keresés.
Végül – némi útbaigazításnak köszönhetően – előkerült a jászolban fekvő kisded is!
Végre kezdődhetett a történet!
Mi, felnőttek elámultunk ezen az epizódon.
Nem volt jobban elrejtve ez a papírfigura
sem, mint a többi, Isten mégis úgy rendezte, hogy ennek megtalálása okozzon igazán
nagy izgalmat a gyerkőcök számára, és
tudatosulhasson bennünk, hogy nem hagyhatjuk ki a legfontosabb szereplőt.
Milyen szemléletes az üzenete ennek!
Hiába van meg minden kellék, Jézus nélkül nincs karácsony! Addig nem kezdhetjük el a történetet, amíg ő nincs ott a középpontban! Milyen jó lenne, ha ezt felnőttként sem felejtenénk el! Hogy az ünnep nem egyszerűen a szeretetről szól,
hanem Isten szeretetéről, amely Jézusban
testet öltött közöttünk. S nagy örömöt
okozhat az ajándékozás, de a legnagyobb
ajándék a Megváltó, akinek jelenléte hirdeti: Isten szabadulást kínál a bűnökből, és
általa lesz valóságossá Isten közelsége.

Ne elégedjünk meg a látszattal, ne mondjuk,
hogy nekünk ennyi is elég, ne higgyünk a
reklámoknak, hanem törekedjünk arra, hogy
az Úr Jézus ott lehessen a mi karácsonyunkon, hogy megtöltse számunkra és szeretteink számára is igazi tartalommal az ünnepet.
Elgondolkodtatott az is, hogy a gyerekek
csak akkor tudták megtalálni a kis Jézust,
amikor segítséget kaptak, hogy a terem melyik részén keressék. Így voltak ezzel az
első karácsonyon is!
A pásztorok az angyaloktól értesültek a
Megváltó születéséről és arról, hogy a kisded bepólyálva fekszik a jászolban. A napkeleti bölcseket pedig a csillag vezette el az
újszülött királyhoz. Mindenki azt az útmutatást kapta, ami megfelelő volt számára. Fordítva nem működött volna! Az egyszerű
emberek számára a csillag szép lett volna,
de nem tudták volna értelmezni, a tudósok
pedig nyilván legyintettek volna holmi angyalok láttán!
Ma is így van ez. Szükségünk van Istentől
kapott útmutatásra, hogy eljussunk Jézushoz, leborulhassunk előtte és dicsérhessük
az Urat azért a csodáért, amit Jézus által
véghez vitt. És Isten ma is pontosan tudja,
milyen formában tudja számunkra eljuttatni
az örömhírt, hogy meghalljuk, megértsük –
és el is induljunk a Kisded felé.
Ahogy egyik kedves énekünkben énekeljük:
„Ím, jászlad mellett térdelek, / Ó, Jézus
üdvösségem. / Elhoztam minden kincsemet, / Mit ingyen adtál nékem: / A szívem,
lelkem, életem, / Ó, fogadd tőlem kedvesen, / Ne szolgáljon, csak téged!” (EÉ 161)
Hulej Enikő
Áldott karácsonyt kívánunk a kedves
Testvéreknek és az Úr jelenlétének,
áldásainak megtapasztalását
az új esztendőben is!
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Hálaadás – jubileumokkal
Éles kontrasztban állt a felidézett kép az éppen átélt valósággal. November 11-én zsúfolásig megtelt a kecskeméti evangélikus templom, hogy a közösség tagjai és a meghívott vendégek – a más évfordulókról való megemlékezés mellett – a harminc éve ott
szolgáló Kis János sok gyümölcsöt termő munkájáért adjanak hálát Istennek. Pedig a
jelenlegi igazgató lelkésznek 1988 végén ama „jövőkép” kíséretében adta át a stafétabotot elődje: vélhetően a gyülekezet utolsó lelkipásztora lesz…
Márton napján nagyítóval is alig lehetett
volna üres helyet találni a padokban. Az
éppen 155 éve felszentelt templomban 90
éve kíséri orgona a gyülekezet énekét, és
harangja 25 éve hívja istentiszteletre a híveket. E jubileumok is apropójául szolgáltak
az ünnepnek.
A rendhagyó liturgiájú alkalmon felváltva
zengte a gyülekezet az „Áll az Úristen
temploma” kezdetű (288-as) ének strófáit,
illetve idézte emlékezetébe Isten hírös városbeli hajlékának rövid történetét. Az Ybl
Miklós tervezte, romantikus stílusú épületről, illetve a pécsi Angster cég által készített
hangszerről Székely Gábor és Hegedűs Zoltán presbiterek, az alig 132 kilogrammos, az
istentiszteletek során a Miatyánk alatt is
mindig megszólaltatott harangról pedig Kis
János beszélt.
Az igehirdetés szolgálatát Kondor Péter, a
Déli Egyházkerület püspöke látta el. Prédikációja alapigéjéül a Királyok első könyvének azon szakaszát választotta, melyben
Salamon bölcsességet kér Istentől (1Kir 3,5
–15). A textus szerint az Úr végtelenül nagy
kiváltságban részesíti a királyt: kérjen valamit, és ő megadja neki. Ezt a privilégiumot
ránk is kiterjeszti: hisszük-e, hogy a mi kívánságainkat is kész teljesíteni? – hangzott
a kérdés a szószékről.
Ha Istennek tetsző imádságot akarunk megfogalmazni – folytatta a püspök –, tanuljunk
Salamontól, aki először megköszöni mindazt, amit az Úr a múltban tett. Így adjunk
neki hálát mi is minket eddig megtartó kegyelméért, Krisztus értünk elszenvedett
kereszthaláláért.
A király tisztában van a rá rótt feladattal: a
választott nép kormányzására rendelte őt
Isten. Salamon azonban ehhez – mutatott rá
az igehirdető – nem gazdagságot vagy hosz-

szú életet, hanem engedelmes szívet kér. Tőlünk azt várja Isten, hogy rajtunk keresztül
áramoljon be szeretete a világba. Ahhoz,
hogy felismerjük és megértsük a ránk bízott
küldetést, nekünk is Isten szavát meghalló és
cselekedni kész szívért kell fohászkodnunk.
Így válhat áldottá az életünk – zárta prédikációját Kondor Péter.
Az istentisztelet folytatásában Krett György, a
gyülekezet felügyelője méltatta Kis János
szolgálatát. Felidézte, hogy a nagytarcsai
származású, korábban tíz évig Orosházán
szolgáló lelkész azzal a Pál apostoli
„mottóval” állt először a kecskeméti szószékre, hogy elég neki az Úr kegyelme, akinek
ereje erőtlenség által ér célhoz (vö. 2Kor
12,9). A felügyelő rövid felszólalásában elsősorban az „élő kövekből” történő építkezés
eredményeit sorolta, külön is kiemelve, hogy
2010 ősze óta Hulej Enikő személyében másodlelkésze is van a gyülekezetnek.
Köszöntésében Kondor Péter püspök arról
beszélt, hogy a hatodéves teológushallgatók
mentoraként Kis János évek óta milyen fontos
szerepet tölt be a lelkészképzésben. Az egyházmegye nevében Lupták György esperes, a
város keresztény közösségeinek részéről Varga Nándor református lelkipásztor és dr. Finta József katolikus főplébános, míg az önkormányzat képviseletében Mák Kornél és dr.
Szeberényi Gyula Tamás alpolgármesterek
nyilatkoztak elismerően Kis János áldozatkész szolgálatáról.
Az istentiszteletet Révész László orgonaművész, a gyülekezet Glória énekkara, valamint
a gyerekek szolgálata tette teljessé. Az
együttlét szeretetebéddel folytatódott, majd
délután a reformáció tiszteletére szervezett
zenés áhítatok nyolcadik alkalmára gyűltek
össze a helyi protestáns kórusok.
Zsolczainé Vitális Judit
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Hegyek az Alföldön?
Kemenesalján, ahol születtem, és ahol
„messze setétedik már a Ság teteje” (Berzsenyi: Bucsuzás KemenesAljától), egy kicsivel – tényleg nem túl
sokkal – több a hegy, mint most itt, körülöttem. Úgy a Ság hegy, mint a Somló,
meghatározó részei voltak a gyerekkoromnak. Osztálykirándulások, családi
kiruccanások, refis korom élményeinek
helyszínei. Amikor elkezdtem a teológiát,
megtanultam, hogy a hegyek a Bibliában
nem akármilyen helyek. Találkozások,
szövetségkötések, harcok és istenélmények színterei.
Nos, hátam mögött hagyva a saját hegyeimet – a balatoniakat és a vasiakat, illetve
a heidelbergi Königstuhlt – érkeztem meg
a kecskeméti csapattal december 1-jén az
egyházmegyei csendesnapra Kiskőrösre.
E nap témája pedig nem más volt, mint a
„hegyek”. Izgalommal vártam, vajon
hogyan domborodnak ki a program hegyei az Alföldön?
A kezdőáhítat után Kendeh K. Péter hegyek tömkelegét sorakoztatta fel, és kapcsolta őket össze a hozzájuk tartozó személyekkel, Noéval, Mózessel, Illéssel és
társaikkal, valamint természetesen Jézussal. Nagyon élveztem az előadást, nemcsak azért, mert felfrissíthettem az egye-

temen tanultakat, hanem azért is, mert eltűnődhettem azon, hogy vajon én hányadán is
állok a saját hegyeimmel? Mármint nem a
fizikaiakkal, hanem ezekkel a belső hegyeimmel.
Szívesen hallgattam volna még tovább is az
előadást, azonban szorított minket az idő, és
természetesen vártam is a következő programpontot, amely szintén a hegyek témáját
járta körül, ez pedig nem volt más, mint a
kvíz. Csapatokba osztódva próbáltuk László
Lajos lelkész furfangos kérdéseit megválaszolni. Majd a sikeres válaszok felfedése
után sor került a záróistentiszteletre is, amelyen szintén László Lajos hirdette az igét, és
amely szintén a témához kapcsolódva kerekre zárta a napot.
Nagy élmény volt számomra ez a nap, és
hálás vagyok ezért az alkalomért, nemcsak
azért, mert jó volt együtt lenni, találkozni,
hanem mert jó volt advent első vasárnapja
előtt egy kicsit befelé figyelni. Már korábban
is megfogalmazódott bennem: nekem az
Alföldön is vannak, lesznek hegyeim. Mérföldkövek, kapcsolatok, örömök, bánatok és
legfőképp: Istennel való találkozások. Jól
esett, hogy megerősödött bennem a gondolat:
mélységek és magasságok (hegyek) mindenütt vannak!
Rosta Izabella

Istentisztelet

Útmutató

Istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel
hívunk: vasárnap 10 órakor.
Az igehirdetés ideje alatt gyermekfoglalkozást tartunk a 12 év alattiak számára a lelkészi hivatalban.

Fantasztikus átélni azt, amikor Istentől választ kapunk imádságunkra; amikor az Útmutató napi igéje, a vasárnapi igehirdetés egyik
mondata vagy éppen a bibliaórán hallottak
fontossá válnak számunkra, és azt érezzük:
Isten szólt hozzánk ezen keresztül!
Szeretettel hívjuk fel a kedves Testvérek figyelmét, hogy megvásárolható a jövő évi Bibliaolvasó Útmutató. Ára: 490 Ft és 750 Ft.

Baba-mama klub
A kisbabás anyukákat kéthetente szerdán
10 órakor várjuk szeretettel!
Az édesanyáknak kínálunk olyan beszélgetést, amikor lelki kérdéseket gondolunk
végig együtt úgy, ahogy a babák engedik.

Gyülekezeti honlapunk
(hírek, események, igehirdetések):
https://kecskemet.lutheran.hu
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Úton a cél felé
Ádventi családi délután a várakozás jegyében
Idén először vettünk részt az ádventi családi délutánon december 9-én, ami nagyon
kellemes – nevéhez hűen – családias légkörben zajlott.
A fő téma az ádventi várakozás volt. A
várakozás, ami mindenki számára mást
jelent. Van, akinek az ünnepre való felkészülést, másnak az ajándékvárást, megint
másnak valakit várni és még sorolhatnám,
hiszen ahányan vagyunk, annyiféle dologra várunk és vágyunk, viszont mindenki
másképp éli meg a várakozás időszakát.
Az egyik édesapa szavai érintettek meg a
legjobban a beszélgetések során, aki a
várakozást tekintette az „útnak” és magát
az ünnepet a „célnak”. Az viszont, hogy
milyen lesz az „út”, csak rajtunk múlik.

Hogy milyenné tesszük, hogy a várakozásban van-e elég egymásra figyelés, elég elcsendesedés, és társul-e hozzá meghitt beszélgetés? Hogy van-e valakinek ünnep a
lelkében, képes-e adni a szeretetből, szinte
tapinthatóvá téve azt, mint a frissen hullott
hó, hiszen ha szeretetet adsz, az megsokszorozódik és visszatalál hozzád.
A szeretet ünnepén biztosan, de talán már
hamarabb is, ádventkor, a várakozás idején,
mert a legnagyobb ajándék, amit egymásnak adhatunk, az az együtt töltött idő.
Nyitott szívvel és hálával kívánok áldott és
szeretetteljes ünnepeket mindenkinek!
Tóth Veronika

„Aki ismeri önmagát, útvesztőből is égre lát”
(Szabó T. Anna)
Pszichodrámacsoport indul Kecskeméten
Helyszín: Kecskeméten, a piac mellett
Idő: havonta egyszer szerda délutánonként
15 órától 21 óráig
Első alkalom: 2019. január 23.
Összesen 20 alkalommal (júliusban és
augusztusban nincsenek alkalmak)
11.000 Ft/alkalom terembérlettel együtt
A csoport a Magyar Pszichodráma Egyesületnél regisztrált csoport, és beszámítható a Képzési Rendben előírtak szerint az
önismereti szakaszba. A 3. alkalomtól zárt
csoportként működik.
Vezetők:
Nyáry Péter pszichodráma-vezető, mentálhigiénés szakember és Csány Katalin
pszichodráma-asszisztens, mentálhigiénés
szakember, tanár
A csoportindítást egyéni interjú előzi meg,
aminek az időpontját később jelezzük.

Amennyiben jelentkezni szeretnél, vagy
csak kérdésed van, írj bátran. Jelentkezni emailben (katasamo@gmail.com) vagy telefonon (30/678-1499) lehet. (Kérlek, ha emailt írsz, írj pár sort magadról, illetve adj
meg egy telefonszámot is, hogy minél előbb
meg tudjunk keresni.)
Várjuk a jelentkezésedet, érdeklődésedet,
kérdéseidet!
Péter és Kata

Ifjúsági alkalmak
A tizenéves fiatalokat pénteken 17 órakor,
a huszonéveseket pedig szombaton
18 órakor várjuk szeretettel!
Amit kínálunk: lelki töltekezés, kötetlen
beszélgetés, játék, teázás, testvéri közösség.
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Találós kérdések

Gyerekszáj

A karácsonyi történet szereplőit keressük. Kiről van szó?

Gimnazistákkal:
József titokban el akarja bocsátani Máriát,
mikor tudomást szerez arról, hogy Mária
gyermeket vár. Az angyal szavai azonban
meggyőzik arról, hogy feleségül kell vennie jegyesét.
– Milyen ember József?
– Papucs.

Igazán sok dolgom van mostanában,
jövök-megyek ég-föld közt híradással.
Isten szavát kell hirdetnem embereknek,
jó látni, hogy mind engedelmeskednek.

Öregkoromra nagy öröm ért,
pap vagyok, papa leszek én.
Meg kell némulnom hitetlenségem miatt,
Jánosnak kell neveznem a fiam.

Fülöpöt Isten angyala elküldi a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, ami néptelen.
„Mit gondoltok, nem furcsa ez?” – kérdezem.
A vasárnapi gyerekórán ezt a választ kapom:
– Nem. Isten angyala biztos tudja, mit
miért mond!
Ifisünk szerint:
– Mindig ez van. A lehetetlen helyzetekben történnek a legnagyobb csodák!

Isten nekem különleges feladatot szánt,
rám bízta egyszülött Fiát.
Alázatosan engedelmeskedem,
legyen meg üdvözítő akaratod, Istenem!
Drága kincset bízott rám az Úr,
váratlan helyzeteket tartogat nekünk az út.
Kész vagyok feleségül venni jegyesem,
s a Szabadítót fel is nevelem.

Az Úton útfélen társasjátékkal játszunk
ifin. A játék lényege, meg kell találni az
elveszett tárgyakat, ami azonban csak akkor tartható meg, ha tudjuk, melyik történetben szerepel. Ifisünk az öt kenyeret és
két halat húzta.
– Ez az a történet, amikor szétosztják a
kenyeret és halat, és mindenki jóllakik.
– Hányan?
– Mindenki… (helyesen: ötezer ember)

Angyalének zeng Betlehemben éjjel,
Induljunk el, vár minket a jel:
Istállóban fekszik a gyermek,
Üdvözítője minden embernek.
Kémleljük buzgón a csillagos eget,
e fényes csillag vajon mit jelent?
Értelmezésünk szerint nagy király született,
akit hódolat és drága ajándék illet.

Micsoda pimaszság új királyt keresni,
a hatalmat tőlem nem veszi el senki!
Inkább kiadom a szörnyű parancsot:
tüntessétek el innen a Megváltót!

Ünnepi istentiszteletek
Dec. 23. (vas) 1500 – Gyermekek karácsonya

Gyermek születik, a megváltás a küldetése,
30
prófétálok, pedig messze még ennek ideje. Dec. 24. (hé) 14 – Istentisztelet
Idézik szavaimat az evangéliumok,
Dec. 25. (ke) 1000 – Úrvacsorai istentisztelet
Beteljesült az ígéret – te is láthatod!
Dec. 26. (sze) 1000 – Úrvacsorai istentisztelet
Dec. 30. (vas) 1000 – Istentisztelet

A megfejtéseket megtaláljuk gyülekezeti
Dec. 31. (hé) 1430 – Istentisztelet
honlapunkon.

Jan. 1. (ke) 1000 – Úrvacsorai istentisztelet
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2019. év igéje

„…törekedj békességre, és kövesd azt!”
(Zsolt 34,15b)
Egy új év kezdetén sokféle gondolattal
kell szembenéznünk. Az idő múlása hatással van ránk, alkalmat ad a visszatekintésre, és lehetőséget kínál arra, hogy az
előttünk álló útra nézzünk.
Mit kezdünk az új évben a régi üzenetével? Egy békétlen világban, ahol az élet
minden területén harcok, háborúk vannak.
Olyan nehézségekkel kell szembenéznünk, amelyek túlnőnek rajtunk, de befolyásolják, veszélyeztetik az egész világ
létét, életét, így a miénket is. Ökológiai
kérdések, migráció, túlnépesedés, politikai és társadalmi kihívások.
Mit tudunk mi kezdeni ezekkel a bonyolult helyzetekkel?
„Az Úristen tudja, mit csinál. Kit, hova
tesz. Ha mindenki ottmaradna, ahova
való, az emberek nem esnének minduntalan egymás útjába, és békesség lenne
mindenütt.” (Wass Albert)
Törekedjünk békességre!
Hogyan kezdjünk hozzá? Az ember békességének alapja az Istennel való békesség, a lélek békessége, ami nem megszerezhető, csak elfogadható isteni ajándék.
Itt van világunkban a teremtés óta. Isteni
erő a ráhagyatkozó, benne bízó ember
számára.
Ha békességet akarunk, Istenre kell összpontosítanunk!
Ez harc és küzdelem az emberi énünkkel,
hogy a magunk akarata helyett az Isten
akaratát hagyjuk érvényesülni. Feltesszük
a kérdést: miért nincs békességem? Tartsunk önvizsgálatot! Isten ellen harcolunk?

Tegyük le a fegyvert! A fegyverletétel után
szabad lesz a kezünk, összekulcsolhatjuk, a
gondokról feljebb emelhetjük tekintetünket,
megláthatjuk mentő szándékát és szeretetét.
Törekedés vagy követés?
Követés. Az Istenből való élet nem enged
letérni a békesség útjáról. Bírni azt a békét,
amit Isten ad, egyenlő a béke teremtésével.
Ezt csak Isten tudja bennünk megteremteni,
és az érte járó ajándék is az ő kezében van.
„Boldogok a békességre igyekezők, mert ők
az Isten fiainak mondatnak.” (Mt 5,9; Károli) Ez legyen az életprogramunk 2019-ben,
melyhez Jézus bíztatása is segítségünkre
van: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom
nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.” (Jn
14,27)
A lelki béke imája (Assisi Szent Ferenc nyomán): Istenem, adj lelki békét, annak elfogadására, amin változtatni nem tudok, bátorságot, hogy változtassak, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget.
Ámen.
Kis János

Bibliatanulmányozás
Bibliaóra: hétfőn és csütörtökön 10 órakor,
kedden 16 órakor – az Útmutató napi igéi
alapján
Bibliaiskola (felnőtt hittan): kéthetente
vasárnap 16 órakor – Márk evangéliuma
alapján
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