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Nyugtalan vagyok…
Mennyei Atyám! Nyugtalan a lelkem és zaklatott a szívem. Nem tudok elcsendesedni és rád figyelni. Még akkor sem, amikor igédet olvasom vagy hallgatom.
Tudom, hogy ennek az a legfıbb oka, hogy sok elrendezetlen ügyem van szeretteimmel, a hozzám közelebb vagy távolabb álló emberekkel. Önmagammal, a
hitemmel, a munkámmal, de elsısorban veled kapcsolatban. Ezért vagyok sokszor sorsommal is elégedetlen, másokkal és önmagammal szemben is türelmetlen. Jól tudom, hogy kilátástalan helyzetembıl egyedül te tudsz kiszabadítani.
Kérlek, hogy szeretetet és békességet sugárzó jelenléteddel csendesítsd le szívemet. Ajándékozz meg gyermeki bizalommal, hogy mint gyermekkoromban édesanyámnál, úgy most nálad is megértést és bocsánatot, és ezzel együtt igazi békességet találjak. Kérlek, hogy vedd el félelmemet, és adj erıt, hogy legyen bátorságom rendezetlen dolgaimat is elrendezni. Hadd lehessek így a te akaratod munkálója és békességed követe, hiszen te azt akarod, hogy minden ember békességben éljen. Ámen.
Szabó Lajos (szerk): Visszhang, Imádságok, olvasmányok, Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 2001.

Állandó alkalmaink

Vasárnap 10 órakor istentiszteletet tartunk, melyre szeretettel hívjuk azokat,
akik vágynak arra, hogy szeretetteljes gyülekezetben együtt hallgassák Isten
igéjét. Az alkalom ideje alatt a gyermekekkel külön foglalkozunk. Minden
hónap elsı vasárnapján élhetünk az Úr szent vacsorájával.
Napközi Otthonunk a hét minden napján várja az idıseket. Hétfın és szerdán 10 órakor, csütörtökön 14 órakor igei alkalmat tartunk.
A dolgozó felnıtteket kéthetente hétfın 17 órakor várjuk, az ifjúságot pedig
csütörtökön 15.30 órakor.
A Lelkészi Hivatal címe: 6000 Kecskemét, Arany János u. 1.
Telefon: 76/323-506 Mobil: 20/824-3391
Lelkészek: Kis János, Hulej Enikı
E-mail: kecskemet@lutheran.hu Honlap: http://kecskemet.lutheran.hu
Soli Deo Gloria közhasznú alapítványunk adószáma: 19049498-1-03
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
Köszönjük mindazoknak, akik alapítványi hozzájárulással, egyházfenntartói
járulékkal, a templomi perselyben elhelyezett összeggel támogatták gyülekezetünket. Köszönet illeti mindazokat, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak ahhoz, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház
elláthassa feladatait többek között az oktatás, a misszió és a szeretetszolgálat
területén.
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Lélek-zet
A Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet kiadványa

A reformáció emléknapjára
Az emberi történelem évezredei igazolták, hogy az Isten által teremtett ember elszakadt Teremtıjétıl, gyarló és bőnös mivoltától képtelen önmaga erejébıl megszabadulni. Isten Fia, a Megváltó, Jézus Krisztus azért jött közénk,
hogy keresztje fényével megvilágítsa utunkat, megnyissa az üdvözülés lehetıségét.
Hiába született meg az ıskeresztények üldözése után a keresztény államegyház Rómában, majd Európa államaiban, a hatalom elrontotta az egyházat, a
papságot is. A reneszánsz pápák erkölcstelensége még a világi uralkodókét is
meghaladta. A világi hatalmat építették, hatalmas vagyonokat halmoztak fel,
kicsapongásuk szembeötlı volt.
Sok fellépés, megújulási törekvés jelentkezett. Az itáliai valdensek, a cseh
Husz János és követıi egy megtisztított, evangéliumra épült hitéletet, igazságos társadalmat, ténylegesen krisztusi elvekre alapuló emberi viszonyokat
akartak.
X. Leó pápa pénzszerzési lépése, a bőnbocsátó cédula kibocsátása óriási ellenállást váltott ki Németországban. Isten megbocsátását Jézus Krisztusban
nem lehet pénzre váltani. Ezért tőzte ki Luther Márton teológiai tanár, Ágoston-rendi szerzetes 1517. október 31-én 95 tételét a wittenbergi vártemplom
kapujára. Így kezdte: „Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg,
azt akarta, hogy a hívı egész élete megtérés legyen.” Az egyház és az emberi
élet kizárólagos alapja csak Jézus Krisztus lehet. A Németországot, majd
egész Európát átformáló reformáció alapjaiban változtatta meg Isten és a hívı ember viszonyát. A francia, Svájcba menekült Kálvin János is Krisztusra
akarta alapozni lelki megújulásunkat: „Minden jó, ami elgondolható és kívánható, megtalálható ebben az egyedülvaló Jézus Krisztusban. Mert megalázta magát, hogy minket felmagasztaljon. Szolgai formát vett fel, hogy minket fölszabadítson, szegénnyé tette magát, hogy minket meggazdagítson…
általa megszelídül a durvaság, lecsillapodik a harag, kivilágosodik a sötétség…”
A reformáció egyházai elısegítették hitünk megújulását. Hazánk történetében a reformáció hatalmasan hozzájárult nemzeti identitásunk, kultúránk
megteremtéséhez. Nem szabad felednünk, hogy Isten minket is int reformátoraink munkássága révén: Semper reformari, azaz folyamatosan újuljunk
meg hitünkben!
Kis János
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A pestszentlırinci gyülekezet látogatása
Szeptember 1-jétıl foglalta el új szolgálati helyét gyülekezetünkben Hulej
Enikı. A szolgálati hely megváltozása nem jelenti a korábbi jó kapcsolatok
megszőnését, ezért látogatott Kecskemétre a pestlırinci gyülekezet csoportja
szeptember 15-én.
A lırinci testvérek ragyogó, napsütéses idıt fogtak ki városunkban. Délelıtt
megtekintették templomunkat, megismerték a gyülekezet és a templom történetét, valamint napközi otthonunk munkáját, résztvevıit. Rövid áhítat után
ebéd következett.
A délután folyamán városnézı sétára indultunk. A lırincieket elsısorban a
fıtér templomai érdekelték. Sikerült bepillantani a Nagytemplomba, a Szent
Miklós templomba és a református templomba. Itt különösen megragadta a
testvérek figyelmét Pálóczi Károly lelkész színes és érdekes ismertetése, tájékoztatása. Végezetül a Ráday-győjtemény megtekintésére került sor.
K. J.

Wittenbergi hírnökök Kecskeméten
Október végén városunkat is érintették azok a futók (Wittenbergi hírnökök),
akik a reformáció tiszteletére futva teszik meg az 1200 kilométeres távot Wittenberg és magyar testvérvárosa, Békéscsaba között. A futás részben jelképes
elıkészítése a reformáció 2017-es 500 éves évfordulójának. A városházán történı fogadásukkor ajándékot is átadtak: Ottmar Hötl szobrászmővész Luther-szobrának egyméteres mőanyag reprodukcióját.
E váltófutás rendkívül jó és kedves példa a reformáció tanításainak hirdetése
és a sport összekapcsolására. Ismerjük Pál apostolnak az ókori olimpiákról
vett tanítását, hasonlatát: „Nem azé, aki akarja és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülı Istené” (Róm 9,16).
Isten hatalmát, akaratát elfogadjuk, de azért a futás nagyon egészséges dolog…
K. J.
Az Isten a metrón címő könyv egy képzeletbeli történet, ami arról szól, hogy az Úr egy napját lenn tölti a metróban az
embereket figyelve. Ebbıl olvashatunk egy részletet:
„A gyerek odaállt Isten elé, s a zavar legkisebb jele nélkül belenézett a szemébe: – Tudom, ki vagy –
szólt – láttalak a hittankönyvemben is, de a képen nem néztél ki ilyen prímán, mint a valóságban.
Kérsz egy cukrot? Isten elvett egy karamellát, a fiú pedig visszatért anyjához.
A gyerekek, töprengett Isten, mindig rögtön felismernek, adnak és nem várnak viszonzást. Ezért is
mondtam annak idején, hogy aki nem olyan, mint egy gyerek, nem juthat be az én országomba.”
Gilbert le Mouël: Isten a metrón, Agapé Kiadó, Szeged, 2002.
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Hulej Enikı beiktatása
Ünnepi eseményhez érkezett a kecskeméti evangélikus gyülekezet. Évtizedekre visszatekintve a gyülekezetnek mindig csak egy lelkésze volt. Segítségképpen mellette korábban rövid ideig segédlelkészek, az utóbbi években hatodéves teológusok szolgáltak. Az utóbbi években rendkívül megnövekedtek
a feladatok, a szerteágazó munka egyre jobban igényelte a segítséget.
Idén gyülekezetünk választása és Gáncs
Látogasson el megújult
Péter püspök úr jóváhagyása eredményegyülekezeti honlapunkra!
képpen Hulej Enikı lelkésznı kerülhetett
gyülekezetünkbe. İ néhány évvel ezelıtt http://kecskemet.lutheran.hu
szolgált nálunk mint hatodéves, majd a Töltse le a vasárnapi igehirpestszentlırinci gyülekezetben és az evandetést!
gélikus rádiómisszióban dolgozott.
Az elıkészületeket követıen szeptember 25-én 15 órától került sor az ünnepélyes beiktatásra. A templom megtelt gyülekezeti tagjainkkal, és örömmel
fogadtuk Enikı elızı szolgálati helyérıl, Pestlırincrıl és szőkebb hazájából,
Csengıdrıl érkezett testvéreket.
A beiktatást Lupták György, a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye esperese végezte. Igehirdetését követıen ı, Kis János kecskeméti igazgató lelkész,
valamint a jelenlévı lelkészek igei áldást mondtak. Különösen megható volt
Tóth-Szöllıs Mihály egykori kecskeméti lelkész, püspök-helyettes visszaemlékezése Enikı lelkész-nagypapájával hajdan együtt végzett nehéz szolgálatára. A beiktatási istentiszteletet követıen az udvaron szeretetvendégséggel
folytatódott az alkalom.
Ismerjük Enikı kedves igéjét: „Isten elhívása és ajándékai visszavonhatatlanok” (Róm 11,29). Ezzel az igével kérjük Isten áldását kecskeméti szolgálatára és életére.
Dr. Károlyfalvi József

Az igehirdetés alapigéje reformáció ünnepén
„URam, szereteted az égig ér, hőséged a fellegekig. Igazságod olyan, mint a
hatalmas hegyek, ítéleteid, mint a nagy mélység, embert és állatot megtartasz, URam. Mily drága a te szereteted, Istenem! Szárnyad árnyékába menekülnek az emberek. Dúslakodnak házad bıségében, örömöt árasztasz rájuk,
mint patakot. Mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk
világosságot.” (Zsolt 36,6-10)
Reformációi emlékünnep október 31-én (vasárnap) 17 órakor a kecskeméti református templomban. Igehirdetéssel szolgál: Kis János evangélikus lelkész.
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