Lélek-zet
A Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2014/2. szám - Pünkösd
A világnak szüksége van a Lélekre, hogy létezzék. A Léleknek szüksége van a világra, hogy értelmet adjon a világ létezésének.
Sokan így teszik fel a kérdést: mit is ünneplünk pünkösdkor? Pedig helyesebb lenne azt
kérdezni: kit ünneplünk?
A Szentháromság Isten harmadik személyét,
aki akkor, kétezer évvel ezelıtt, az elsı pünkösdkor megkezdte mőködését a világban, és
ma is ugyanazzal az erıvel végzi embermentı szolgálatát. Pünkösd a Lélek ünnepe, az
egyház születésnapja, az Istennel való kapcsolat áldott, „titkos” lehetısége.
Isten, az Atya nem hagyta magára a teremtett
világot. A Fiú, Jézus véghezvitte megváltó
mővét. Mennybemenetele után pedig – ígérete szerint – elküldte a harmadik isteni személyt, a Szentlelket.
„…és íme én ti veletek vagyok minden napon
a világ végezetéig.” (Mt 28,20)
Nekünk, a nélküle elárvult, elveszett bárányok életének tartalmat, életlehetıséget és
reménységet adott a vele való új kapcsolatban.
Ezért kérjük ma is: „Isten élı Lelke jöjj,
áldva szállj le rám!” (Evangélikus énekeskönyv, 244), mert Lélek nélkül halott az
egyház és az ember is. Lélek nélküli világban nincs lelkiismeret, lelketlenné válik minden és mindenki, s ennek súlyosak a következményei:
„Kérlek tehát benneteket, hogy Lélek szerint
éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test
kívánságait. A test ugyanis a Lélek ellen
tusakodik, a Lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek,
amit szeretnétek. Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. A test cselekedetei nyilvánvalók: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszály-

kodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság,
részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók.
Mint már elıbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket mővelnek, nem öröklik
Isten országát.” (Gal 5,16–21)
Lélek nélkül nincs tisztességes ember?
„Természetesen mindenki lehet tisztességes.
Felelıs viszont csak az, aki tudja, hogy van
kinek felelni. Akinek az ég üres, kinek is felelne? Nincs mit csodálkozni a gyávaságon,
szervilizmuson, hazugságon.” (Ákos)
Mit kapunk a Lélektıl? „A Lélek gyümölcse
viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem,
kedvesség, jóság, hőség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Gal 5,22–23)
Mit ünnepelünk pünkösdkor? Annak a csodáját, hogy megtelhetünk ezzel a Lélekkel.
Isten Lelke a legnagyobb erı, megszenteli a
világot.
Az elsı pünkösdkor ott, Jeruzsálemben a
tanítványok a Szentlélek révén kaptak egy
újabb kapcsolati lehetıséget Istennel, hogy
ezt megéljék, és egység legyen az emberek
között.
De jó lenne átélni ma is! Mi az akadálya? Ki
az akadálya? Talán mi, te és én, akik nem
merjük elhinni, elfogadni a felkínált lehetıséget.
Csak a Lelket ki ne oltsátok! (1Thessz 5,19)
– mondja az apostol – Adjátok tovább! A test
semmit sem ér Lélek nélkül.
Mondjátok el, adjátok tovább:
Nyilvánvalóvá lett a titok:
Az isteni Lélek titkos beszéde az emberi
lélekkel a szeretet.
Kis János
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KONFIRMÁCIÓ

Április 27-ei ünnepi istentiszteleten húsz fiatal testvérünk tett bizonyságot arról, hogy
megismerte az egyház alapvetı tanítását, és vett életében elıször úrvacsorát. A felkészülés augusztus végén egy tıserdei nappal kezdıdött, majd az év során a vasárnapi istentiszteletek után zajlottak a konfirmációs órák. Karácsonykor kis színdarabbal, az elmúlt
hónapokban pedig az istentiszteleteken igeolvasással szolgáltak konfirmandusaink. Egy
édesanya, egy konfirmandus és egy tíz éve konfirmált fiatal beszámolóját olvashatjuk az
alábbiakban.
Boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek
a csodálatos eseménynek, ráadásul két oldalról is: a gyülekezet tagjaként és édesanyaként! Hálám hatalmas az Úr Isten felé, amiért három csodálatos, egészséges gyermekkel
ajándékozott meg! Mintha csak tegnap álltunk volna a keresztelıkút elıtt, ma pedig
elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy kislányom egyenrangú tagjává vált az evangélikus egyháznak! Nagyon vártam ezt a napot,
büszke voltam szorgalmára, amivel készült a
vizsgára, és jó volt látni ıt, amikor elıször
térdelt le az Úr asztala elé. Lelkemben a saját
konfirmációmat is újból éltem. Elıttem állva
elmondott köszönı szavait csak hatalmas
könnyek között tudtam végighallgatni. Szeretném megköszönni lelkészeinknek a türelmes, kitartó munkát, mellyel Isten felé terelgették gyermekeinket! Berta-Földi Ildikó
Számomra a konfirmációra való készülés
elıször csak egy újabb elfoglaltságot jelentett. Mivel én nem voltam a nyár végi konfirmációs napon, ezért szinte senkit sem ismertem az elsı órán. Nagyon kellemetlenül éreztem magam eleinte, de utána összeszokott a
csapat, és nagyon jó hangulatban teltek az
órák.
A konfirmáció elıtti hétvégéken nagyon
izgultam, viszont a fıpróbán tudatosult bennem, hogy nem lesz ez annyira nehéz, mint
gondoltam. A konfirmáció napján reggel a
nyugalmam egy kicsit alábbhagyott. A vizsga nagyon gyorsan lezajlott, és nagyon könynyő is volt. Az istentiszteletnek pikk-pakk
vége lett, jó hangulatban telt, fıleg János
bácsi kiváló humora miatt. Nagyon jól érez-

tem magam, családias volt, és már nagyon
várom, hogy a padban ülve nézzem a húgaim
konfirmálását.
Berta Bianka
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Tíz éve, hogy konfirmáltam – döbbentem rá,
amikor elkezdtünk készülni a nagyobbik
húgom konfirmációjára. Furcsa érzés volt:
egyrészt rácsodálkoztam, hogy már a kicsiként számon tartott Kata is a gyülekezet felnıtt tagja lesz, másrészt elgondolkoztam
azon, nekem mit jelentett annak idején a
konfirmáció, és mit jelent most, az azóta
eltelt idıre visszatekintve. Ha jól emlékszem,
tíz éve leginkább az izgatottság jellemezte a
készülıdést: izgultam, tudok-e majd válaszolni a kátéból feltett kérdésekre, és nem
ügyetlenkedek-e el valamit az ünnepi istentiszteleten. Örültem neki, de meg is ijesztett,
hogy végre én is a felnıttek közé tartozom,
és úrvacsorát vehetek.
A konfirmációban való részvétel kevéssé
volt a saját döntésem. Hívı családból származom, fel sem merült bennem, hogy lehetne másképp.
Az azóta eltelt idıben tapasztaltam meg igazán, mit jelentenek azok a mondatok, amiket
én is megtanultam, és most a húgomtól kérdeztem ki a vizsga elıtt. Rájöttem, hogy ami
tíz évvel ezelıtt nagyrészt csak tananyag és
hittétel volt, most valódi jelentéssel bír számomra. Hálás vagyok Istennek a családért és
gyülekezetért, amelybe belehelyezett, és
ugyanennyire hálás vagyok, hogy formál, és
személyes hitté alakítja bennem mindazt,
amit gyerekként csak hallottam, és tudomásul vettem. Az idei konfirmandusoknak sem
kívánhatok mást.
Sárkány Anna
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Gyerekszáj

Konfirmandusaink szépen feleltek a konfirmációi vizsgán. A felkészülés közben azért
akadt néhány félresikerült mondat. Íme:
– Miért készülsz konfirmációra?
– Meg vagyok keresztelve. Ez arra kötelez, hogy megismerjem egyházunk tanítását, megvalljam hitemet, és az úrvacsorával az élık közösségébe lépjek. (Helyesen: …az úrvacsorával
élık közösségébe lépjek.)
– Mi történik a konfirmációi istentiszteleten?
– A lelkész nevünkön szólít, fejét kezünkre teszi… (Helyesen: …kezét fejünkre teszi.)
– Hol halljuk Isten igéjét?
– A templomban. (Helyesen: Isten igéjét a Jézus Krisztusról szóló igehirdetésben halljuk.)
– Hogyan valljuk meg bőneinket a gyónásban?
– Isten elıtt minden bőnben vétkesnek kell magunkat vallani, még azokban is, amelyeket
nem követtünk el… (Helyesen: …még azokban is, amelyekrıl nem tudunk.)
– Hogyan rendelte el Jézus Krisztus az úrvacsorát?
– …Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat, hálát adott és megtörte…
(Helyesen: …hálát adott és nekik adta.)
– Ki az egyház feje?
– A lelkész. (Helyesen: Az egyház feje Krisztus, mi pedig testének tagjai vagyunk.)

LITURGIKUS SZÍNEK ÉS JELKÉPEK
A húsvét utáni ötvenedik nap pünkösd (a szó
jelentése is az, hogy ötvenedik). Kettıs ünnep: a Szentlélek kiárasztásának ünnepe, és
így az egyház „születésnapja”. Liturgikus
színe a piros, amelyik a Szentlélek tüzére és
a mártírok kiontott vérére emlékeztet. Az
oltárterítın a hajó az egyházra utal, míg a
szószékterítın a kettıs lángnyelvek a Szentlélek kiárasztására emlékeztetnek.
A pünkösd utáni vasárnapon, Szentháromság
ünnepén az Atya, Fiú és Szentlélek Istent
imádjuk. Liturgikus színe a fehér, a mennyei
dicsıség színe. Jelképe sokféle lehet.
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A Szentháromság utáni vasárnapok száma
huszonhárom és huszonhét között van, attól
függıen, hogy mikor van húsvét. Liturgikus
színük a zöld. A növekvı, zsendülı vetés
színe arra emlékeztet, hogy hitünkben is
állandóan növekednünk, gyarapodnunk kell.
Az oltárterítın a pásztorbottá formált Krisztus-monogram a Jó Pásztorra emlékeztet, a
kalász és a szılıtı pedig Isten lelki és testi
ajándékaira. A szószékterítın a földgömb
mögött a kereszt azt hirdeti, hogy Krisztus a
világmindenség Ura és gondviselıje.
Sárkány Tibor
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TAKÁCS JOLÁN ANNA KIÁLLÍTÁSA
teheti az életet.
Takács Jolán Anna alkotásainak rendkívül
színes skáláját tárta elénk. Elragadó tőzzománcai történelmi, vallási, mitológiai témákat ábrázolnak: Szent Márton, Rozgonyiné, a
csodaszarvas, Orpheus. Japán és afrikai motívumai távoli világokba vezetnek. Akvarelljei az impresszionizmusra emlékeztetnek
(Virágcsendélet; Olasz tengerpart). Szinte
élnek a Délutáni tere-fere zsánerszerő szereplıi.
A gyülekezet újabb mővészi élménnyel lett
gazdagabb.

Május 4-én, vasárnap az istentiszteletet követıen ismét mővészi bemutatkozásra, kiállításra került sor templomunk karzati galériáján. Ezúttal Takács Jolán Anna képzımővész alkotásaiban gyönyörködhettek a gyülekezet tagjai és az érdeklıdık.
A tőzzománcokkal és akvarellekkel jelentkezı mővész kiállítását Komáromi Attila
tanár, esztéta nyitotta meg. Bevezetıjében
elhangzott, a mővészethez érzelmek kellenek, azonban a tehetség nélkülözhetetlen.
Weöres Sándort idézve azt hangsúlyozta,
hogy a mővészet szebbé, jobbá, gazdagabbá

FINN MŐVÉSZEK KONCERTJE
Örömmel fogadtuk a sárszentlırinci gyülekezet – Karl Jánosné Csepregi Erzsébet és
Bakay Péter lelkészek vezette – küldöttségének látogatását május 9-én.
A lelkésznı édesapja, Csepregi Béla lelkész
életmővének fontos része a finn lutheránus
kultúra ápolása, a testvérgyülekezeti kapcsolat kiépítése. Így alakulhatott ki kapcsolat a húszezres tamperei és a néhány százfınyi sárszentlırinci gyülekezet között. Most
azért jöttek Magyarországra, hogy hangversenyt adjanak Kecskeméten, Nagydorogon
és Sárszentlırincen, és ezek offertóriumával
segítsék testvérgyülekezetüket.
A tamperei dómgyülekezet három mővésze:

Auli Aaltonen (szoprán), Ulla-Riikka
Kuisma (cselló) és Kari Nousinainen
(zongora) nagyszerő zenei élményben részesítették gyülekezetünket a jótékonysági
célból rendezett koncertjükön. Oskar
Merikanto, Jean Sibelius és Erkki Melartin
mőveit szólaltatták meg páratlan virtuozitással és gyönyörően dallamos nyelvükön.
A részleges rokonságunkat, baráti-kulturális
kapcsolatainkat ma divatból tagadók számára talán tanulságos, hogy koncertjüket a
„Megyen már a hajnalcsillag lefelé” kezdető népdalunk elıadásával fejezték be.
Károlyfalvi József

Nyári programok
Konfirmáltak tábora Tıserdın: jún. 16–20.

Keresse gyülekezetünket
a facebookon is !
Kecskeméti Evangélikus Egyház

Ifjúsági tábor Tıserdın: jún. 23–27.
Családi csendeshét Piliscsabán: jún. 30–júl. 5.
Szélrózsa Találkozó Soltvadkerten: júl. 16–20.
Gyülekezeti napközis tábor: aug. 4–6.
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Kérjük, a részvételi szándékot,
mielıbb jelezzék!
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„Isten dicsıségére, emberek javára szeretnék szolgálni”
amúgy sem szívesen hallgat. Ezért aztán
inkább álljon itt két gondolat, amely rávilágít
az ı lelkészi tevékenységére.
„De ti ne hívassátok magatokat mesternek
(tanítónak), mert egy a ti mesteretek, ti pedig
mindnyájan testvérek vagytok.” (Mt 23,8)
„Eretnekségnek tőnhet, amit mondok, de a
legnagyobb igazság! Isten szereteténél nehezebb az, hogy átengedjük magunkat Isten
szeretetének. Ezt kérjük tehát Istentıl a mai
szentmisében: Uram, szeretni akarlak, de
tanítsd meg nekem ezt a nehéz tudományt,
azt a nehéz szokást, hogy hagyjam, hogy
szeress, hogy a közelembe lépj, és hogy érezzem a gyengédségedet! Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet!” (Ferenc pápa)
A sok gratuláció között feltették a kérdést a
lelkészünknek: „Mondd, János, mit kell tenni
ahhoz, hogy az év lelkésze legyél?”
A válasz a következıképpen hangzott:
„Hagyni kell magunkat az Isten által szeretni, és ezt a szeretetet továbbadni, mindenkit
szeretettel fogadni.”
Gratulálunk, János!
Krett György

„És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot
ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is,
úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet
pedig nincs bennem: semmi vagyok.” (1Kor
13,2)
A Déli Evangélikus Egyházkerület idei
missziói napja a kecskeméti gyülekezet
számára különleges jelentıséget kapott: az
év lelkésze kitüntetı címet az idén Kis Jánosnak ítélték oda.
Ha bármelyikünk számára szükség lenne ıt
bemutatni vagy tevékenységét méltatni,
akkor aligha ı érdemelte volna meg ezt a
címet. Nekünk, a gyülekezet tagjainak
mindnyájunknak megvan a saját képe a
kecskeméti evangélikus lelkipásztorról, aki
éppen keresztel, esket, beteget látogat, ügyeket intéz, a gimnazisták alkalmán vesz részt
vagy vigasztaló szóval erısíti meg a gyászolót. Éppen pont annyi figyelmet szentelve
mindenkire, amennyire szükség van. Mert
miközben mindig siet, mindenre jut elég
ideje. Ez a megszentelt idı, ezek a munkás
hétköznapok hitelesíthetik csak a kitüntetését, nem pedig a dicsérı szavak, amelyeket

DRAHMAVÁSÁR A GYEREKEKNEK
A drahma Jézus korában a legismertebb görög ezüstpénz volt, melynek eredete Nagy
Sándor makedón király koráig nyúlik vissza.
1 drahma 4 grammot nyomott, és egy napi
bérnek felelt meg. A Bibliában is olvashatunk róla az egyik jézusi példázatban, amely
az elveszettek megtalálásáról szól.
„Ha egy asszonynak tíz drahmája van, és
elveszít egy drahmát, vajon nem gyújt-e lámpást, nem söpri-e ki a házát, és nem keresi-e
gondosan, míg meg nem találja? És ha megtalálta, összehívja barátnıit és szomszédaszszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert
megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztet-
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tem. Mondom nektek, így fognak örülni az
Isten angyalai egyetlen megtérı bőnösnek.” (Lk 15,8-10)
Ebben a tanévben honosodott meg a kecskeméti gyülekezetben a „drahmavásár” kifejezés, mely gyermekmunkánkhoz kapcsolódik.
Korábban a vasárnapi gyerekórákon részt
vevıket egy-egy igés matricával jutalmaztuk,
szeptembertıl azonban a matrica mellett egyegy „drahma” is jár a részvételért. Hogy
miért éppen drahma? Mert így megtanuljuk
ennek a – talentummal, dénárral, fillérrel
ellentétben – kevésbé ismert bibliai pénzfajtának a nevét.
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A mi drahmánk nem keverhetı össze a bibliaival, mert papírból készült, Luther-rózsával
lepecsételt kis pénzecske, de igazi fizetıeszközként funkcionál, ugyanis bizonyos idıközönként lehetıségük nyílik a gyerkıcöknek arra, hogy vásároljanak érte valamit. Az
igés lapoktól kezdve a Szentírást formázó
radírokon vagy igei feliratot tartalmazó iskolaszereken át a bibliai színezıkig és foglalkoztató füzetekig széles választék áll ma már
gyermekeink rendelkezésére.
Miért drahmázunk? Azért, mert szeretnénk
jutalmazni a rendszeresen templomba járókat, igyekszünk megismertetni a családokkal

az értékes keresztyén kiadványokat, valamint
ezáltal is neveljük a kicsinyeket. Olyan aranyosak, ahogy idırıl idıre újságolják, hány
drahmájuk van már; hogy mire győjtenek
éppen, s hogy hogyan vigyáznak a kincsükre,
nehogy elveszítsék… A legmeghatóbb talán
az volt, amikor a karácsonyi drahmavásáron
többen is az anyukájuknak vagy a testvérüknek vásároltak a gyerekórán győjtött pénzecskéjükbıl ajándékot.
Legközelebb a tanévnyitó istentiszteleten
lesz drahmavásár, így a nyár folyamán sok
drahmát lehet még győjtögetni.
Hulej Enikı

Pünkösdi keresztrejtvény
Olvassuk el az Apostolok cselekedeteirıl szóló könyv 2. fejezetét! A rejtvény megfejtése kapcsolódik pünkösdhöz és az egyházhoz.
1. İ érkezett meg pünkösdkor.
2. A pünkösdi történet helyszíne.
3. A megtérı emberekbıl alakul.
4. A Szentlélek érkezésének látható jelei
5. Húsvét után hány nappal van pünkösd?
6. A tanítványok tulajdonsága pünkösd után.

7. Egyik szentségünk.
8. Tanúságtétel más szóval.
9. Ünnep, ami a húsvét utáni 40. napon van.
10. A Szentháromság egyik személye.
11. Melyik tanítvány igehirdetését olvashatjuk
ApCsel 2-ben?
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