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Szárnyalás és megújulás
Az árva sasfióka a baromfiudvarban nevelkedik. Egyszer valaki észreveszi, hogy nem
illik oda, és így szól: „Ez a sas úgy él, mintha tyúk lenne, pedig nem az!” Felemeli, és
buzdítja: „Sas, repülj!” És a sas mit tesz?
Látja a tyúkokat maga alatt, leugrik, és újra
elkezdi csipegetni a magokat. Emberünk
nem adja fel, fogja a sast, és felmászik vele
egy fára: „Sas, repülj!” Ám a sas újra lenéz,
és visszaugrik kapirgálni. Az illetı harmadszorra is próbálkozik; még magasabbra, egy
hatalmas hegyre viszi fel a madarat. Onnan
már nagyon távoli a baromfiudvar, és egész
közel van a nap. „Sas, repülj!” – mondja neki
újra. Ekkor megremegnek a hatalmas szárnyak, és a sas szárnyalni kezd. Ott, az égen,
ahová tartozik…
Ez a kis történet volt a kiindulópontja a 10.
Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozónak, amelyet július 16. és 20. között a
Vadkerti-tónál rendezett meg egyházunk
több mint kétezer fiatal részvételével. A
kecskeméti gyülekezetet nyolcan képviseltük. Sokat jelentett számunkra, amit ott átéltünk a színes programok, bizonyságtételek,
koncertek, közös beszélgetések és istentiszteletek során.
Szárnyalj! – ez volt a mottó. Az áhítatokon
erre biztattak az igék, de igyekeztek felkészíteni arra is, hogy az élet sokszor nem szárnyalás. Éppen ellenkezıleg! Lefelé húznak a

dolgok, és beleszürkülünk a mindennapok
egyhangúságába, a földi világ kézzelfogható,
ám lelkünket gúzsba kötı helyzeteibe. Ám
nem szükségszerő, hogy ez így legyen vagy
így maradjon!
Ne felejtsük el soha, hogy kihez tartozunk!
Isten gyermekei vagyunk. Van egy mennyei
Atyánk, aki szeret és mindent megtesz azért,
hogy teljes életünk legyen, és átéljük az üdvösség ajándékát. Hozzá fordulhatunk segítségért, erıért, bátorításért, és neki köszönhetjük meg a sikereket, áldásokat. Róla tanulhatunk és hozzá kerülhetünk közelebb a gyülekezeti alkalmakon is.
Bizonyára sok szép élmény és ismeretben,
tapasztalatban való gyarapodás vár ránk ebben a tanévben is – diákokra és pedagógusokra, gyerekekre és szülıkre, iskolapadokat
koptatókra és az Élet iskolájába járókra egyaránt. S számíthatunk a megfáradásokra és
botlásokra is, kérdés azonban, hogy mit teszünk majd ilyenkor? Hová irányul a tekintetünk?
„Erıt ad a megfáradtnak, és az erıtlent nagyon erıssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak
az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak,
és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31)
Hulej Enikı

Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket alkalmainkra!
Istentisztelet és gyerekóra: vasárnap 10 óra
Konfirmációs felkészítı: vasárnap 11 óra
Bibliaóra: hétfı, szerda, csütörtök 10 óra
Énekkar: kedd 1730 óra
Baba-mama klub: kéthetente szerda 10 óra

Ifjúsági óra: szerda 1530 óra
Felsıs hittan: csütörtök 1630 óra
Dolgozó felnıttek és presbiterek alkalmai
szervezés alatt.
Részletes gyüleke zeti program:
http://kecskemet.lutheran.hu/esemenyek
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Kedves Testvéreim!
Kovács Katalin vagyok, és a kecskeméti
gyülekezetben töltöm hatodéves gyakorlatomat. (Ezúton is köszönöm a lehetıséget!)
Hosszú út vezetett idáig, amelynek a kezdetekor még csak kósza gondolat sem volt a
lelkészség iránya. Hatvanban nıttem fel,
nem vallásos családban. A kereszténységgel
tizenkét éves koromban kerültünk kapcsolatba. Barcza Béla tisztelendı úr keresztelt meg
tizennégy éves koromban, utána elköltözésemig a hatvani evangélikus gyülekezethez
tartoztam.
Érettségi után Budapestre mentem tanulni,
ahol a Rendırtiszti Fıiskolára való sikertelen
felvételit követıen inkább titkárnıi végzettséget szereztem. Még a tanulmányaim mellett elkezdtem részmunkaidıs adatrögzítıként dolgozni az Observer médiafigyelı
cégnél, majd az iskola befejezése után teljes
munkaidıs titkárnı lettem az Autizmus Alapítványnál és annak iskolájában.
Nagyjából ekkorra tehetı, hogy az Istennel
való kapcsolatom élıvé vált; a nagy találkozás a kismarosi Szélrózsán történt meg. Ezután találtam otthonra az egyetemi gyülekezetben, ahol számomra hiteles, kérdésekre
nyitott vezetıket és közösséget ismertem
meg, és amely késıbb küldı gyülekezetem
lett. Rengeteg vidám órát töltöttem az
ÉgÍgérı gospel kórusban, és hasonlóan vidám, egyúttal mély idıkkel ajándékozott

meg a láthatatlan színház, melynek kezdetben révésze, néhány évvel késıbb pedig
vezetıje voltam Körmendy Petra mellett.
A továbbtanulás kérdése folyamatosan foglalkoztatott, két évig azonban sikertelenül
próbáltam a pszichológia szakra bejutni.
Visszaemlékezések szerint a teológia gondolata idırıl idıre felbukkant a lehetıségek
között, de elhatározássá csak 2005 végére
érett a dolog. 2006 ıszén – az alkalmasságomat illetı rengeteg belsı kérdéssel – megkezdtem tanulmányaimat a Hittudományi
Egyetemen, amelyet ugyan lassított, hogy
továbbra is dolgoznom kell mellette, de végül azért megérkeztem a célegyenesbe.
Teológiai és személyes fejlıdésemben rengeteget adott az Amerikában, Columbusban
töltött ösztöndíjas év. A szociális területek,
azon belül is a szegényebb rétegek helyzete
iránti érdeklıdés ekkor erısödött meg bennem. Szabadidımben szívesen önkénteskedem a Habitat for Humanity építkezésein,
emellett szeretek kirándulni gyalog és biciklivel.
Még mindig kérdés számomra, hogy pontosan hol is van helyem, feladatom a világban,
de biztos vagyok benne, hogy a hatodév végére, az egyház mindennapi életében kipróbálva magamat sokat fog tisztulni a kép.
Ezzel a kíváncsisággal várva a találkozásokat, üdvözlöm a gyülekezetet.
Kovács Kata

Kabáczy József kiállítása
A nyár utolsó napján, a délelıtti istentiszteletet és a keresztelıket követıen nyílt meg a
templom karzati galériáján Kabáczy József
kiállítása. A munkácsi származású, két évtizede Kecskeméten élı tanár-festımővész
már számos alkalommal ismertette meg mővészetét gyülekezetünkkel. Most is megcsodálhattuk táj- és zsánerképeit, csendéleteit,
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melyeknek érdekes módon nem ad címet;
értelmezze képeit a közönség. Az egész
szeptemberben megtekinthetı kiállítás megnyitójának atmoszféráját Papp Ferenc elıadómővész Antalfy István, Vörös József,
Nagy Bandó András, Bayer Béla verseivel és
zenével tette hangulatossá.
Károlyfalvi József
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Gyülekezeti táboraink
A szünidı elsı hetében az idén konfirmáltakkal táboroztunk Tıserdın, ahol a Tízparancsolat volt az áhítatok és foglalkozások témája. Június 23-27. között, amikor az ifjúság
vette birtokba a Gloria-házat, kincskereséssel foglalkoztunk. Augusztus elején pedig a
12 év alatti gyerekekkel töltöttünk három napot a templom közelében, egykori napközi
otthonunk épületében.
van alkalmam találkozni, az év közbeni elfoglaltságok miatt, de ez az egy hét igen
tartalmasan telik el. Idén is, mint mindig, egy
téma hálózta be az egész hetet: győjtsünk
kincseket. Ezeket nagyon színes játékok
segítségével gondoltuk végig, és a hét végén
a tudásunk egy kvíz játékban mutathattuk
meg. És a lelki részek között nagyon sok volt
a strandolás, móka és a játék. Egyszóval ez
tényleg egy nagyon tartalmas és vidám hét a
nyarunkban.
Dobrai Lotti

Konfirmandus tábor
A tavaly augusztusi konfirmandus nap és a
konfirmációra való felkészülés során csapatunk tagjai megismerték egymást, de a teljes
feltöltıdés és az egymás énjét való megismerés a táborban ezeken a júniusi napokon jött
létre.
A tábor indulásának reggelén izgatottan ébredtem, mert én nem voltam a konfirmandus
napon, és az órákra is csak ritkán tudtam
elmenni. Az elsı napon a tıserdei szállásra
érkezve már éreztük a szünidı kezdetét. Aznap együtt beszélgettünk, kártyáztunk. A
következı napokon a strandra is elmentünk.
Pénteken a Tiszán csónakáztunk, ami mindannyiunk számára hatalmas élményt jelentett.
Szerintem mindenkinek emlékezetes marad
ez az együtt töltött hét, de nemcsak a sok
élmény, hanem a lelki feltöltıdés szempontjából is. A társaságban való feloldódást segítette a sok fagyizás és a séták alkalmával
való társalgások. Ez a hét sokat segített közösségünk formálódásában, fejlıdésében. Ezt
bizonyítja, hogy míg a hét elején a csönd
volt jellemzı csapatunkra, a hét végére egy
felszabadult, összekovácsolódott csapat jött
létre, amit táborvezetıinknek is köszönhetünk. Mindannyian örömmel, és immár egy
közösségként várjuk a következı évi hasonló
együttlétet.
Berta Bianka

Napközis tábor

Ifi tábor

Nagyon nagy öröm számomra minden nyár
elején, hogy az ifjúsági táborba mehetek.
Sok emberrel, ismerısömmel csak ilyenkor
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Három nap. Nem is gondoltam volna, hogy
ebbe a három napba milyen sok minden belefér. Sokat énekeltünk, sok vicces dolgot csináltunk, tanultunk, csapatokban vetélkedtünk, uszodában voltunk.
A tábor témája Jónás története volt. Minden
nap énekkel kezdtünk, majd János bácsi
olvasott fel. A felolvasott részt azután eljátszottuk, minden nap más-más szereplıkkel.
Én egyszer hajófogó, egyszer Jónás és az
utolsó nap a királynı voltam.
A táborban levı gyerekeket három csapatba
osztotta Enikı néni. Az ügyességi feladatok
egy részét a játszótéren kaptuk, és ott is kellett elvégezni. A három nap alatt kapott pontokat szerdán összesítettük, és így lett meg a
végeredmény. Minden csapat választhatott
magának valami picike ajándékot.
Ezalatt a három nap alatt nagyon jól éreztük
magunkat. Köszönjük Enikı néninek és János bácsinak, hogy megtartották nekünk ezt
a tábort. Ha jövıre újra lesz, akkor rám ismét
számíthatnak. Biztosan ott leszek.
Fülöp Dorka Eszter
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Istennek nincsenek unokái
Isten országába egyenként bele kell születni.
Uram, nekünk mondod ezt….?
Ki ne szeretné, ha szép lankás-zöld környezetben, kedves emberek között, fantasztikusan finom ételekkel és kiszolgálással, továbbá renddel és humorral főszerezett, gazdag,
de nem megerıltetı program veszi körül öt
napon keresztül? Ilyen hely – harmadik
alkalom után is mondhatom – a piliscsabai
csendeshét a Béthel Missziói Otthonban
június végén.
E nyáron Hulej Enikı lelkésznınk mellett
Horváth-Hegyi Olivér, Vetı István lelkészek
és Bálint Éva lelkigondozó vezették a
csendeshét lelki életét a felnıttek számára.
A belsı ember ébredésére, erısödésére most
is sok kincs volt elrejtve, amelyek a napi
igékben, evangelizációkban, igehirdetésekben, lelkigondozói vagy kisebb csoportos
beszélgetésekben, sıt a gyermekek szolgálatában, esetleg filmek által kerültek közelebb
az emberhez.
Boldogan mondhatom, hogy elérhetı a legnagyobb kincs: az Isten szava. És az Isten
szava szent.
Megszólított az Isten ezen a héten itt
Piliscsabán, mert az ı módszere az, hogy
keresi az embert, találkozni akar az
„elkószáló” emberrel, azaz velem. Az Isten
„bőnmegelızı módszere”, hogy szól hozzám. Rajtam múlik, hogy a találkozásban
felé fordulok-e, meghallom-e az ı hangját, s
válaszolok-e az ı szabadító üzenetére, vagy
elfordítom a fejem egy „majd” vagy
„mindjárt” szóval a „most”, az „azonnal”
helyett. A találkozásban elnyert hit viszont
„öröklét-fontosságú”, mert csak ettıl kezdve
élhetek.
Egész héten küzdelmet jelentett számomra
az elsı délelıtt saját kérdésemre kapott ige:
„Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljön

az óra, és az most van, amikor a halottak
hallják az Isten Fiának a hangját, és akik
meghallották, élni fognak.” (Jn 5,25) Rádöbbentem saját halott állapotomra. Erre
(hogy miért is vagyok halott állapotban) és
az élet visszanyerésére mutatott rá az egész
hét vezérfonala: „Istennek nincsenek unokái”, az elhangzott igék (Zsolt 127,4–5;
2Tim 1,3–7; Ez 18,1–20; 1Sám 2,30–36; Lk
2,41–52), és a különös részletességgel –
Bálint Éva által kifejtett – Bír 6–7.
Napról napra vezettek az igék, az énekek
Isten felé. Egy-egy lelkészi megfogalmazás
– ahogyan eddig is idézgettem – mélyen
érintett. „Az Istennek is fáj, hogy a bőneset
(ısbőn) miatt ki kellett zárnia az embert az
Isten lelkével való közösségbıl.” „Nekünk
az Úr színe elé kell kerülni, csak az Úr elıtt
lehet formálódni.” Éreztem, hogy van valami gát az Úr és köztem. Ettıl a
„drótkerítésszerő” építményemtıl (az „én” emtıl) segített az Isten megszabadulni a
csendeshét végére. Gedeon történetének
megismerése estérıl estére közelebb vitt
bőnös énem megutálásához; rádöbbentett,
hogy nekem az Isten szava fontos volt
ugyan, de nem szent, és az Istennek adott
válaszom is hiányzott. Közelebb vittek az
igék ahhoz a reményhez is, hogy Isten életre
kelt, visszaadhatja lelkét nekem is. Gedeon
formálódásán keresztül bemutatásra került,
hogy milyen is az „Isten iskolája”. Jó lenne
ezt az iskolát sikerrel kijárni!
Piliscsabáról nagyon boldogan jöttem haza,
s az óta is érzem, amit az év igéje is hirdet:
„De nekem olyan jó az Isten közelsége.” (Zsolt 73,28a)
Mindezekért hálát adok Teremtımnek, Istenünknek, aki egyszülött Fiát adta értem is,
hogy élhessek általa.
Oroszné Tornyai Lilla
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Miért fontos az anyanyelvi istentisztelet?
Ezzel a kérdéssel fordultam a sváb nénihez,
aki egy kis Tolna megyei evangélikus gyülekezetben járt német istentiszteletre. A néni
jól beszélt magyarul, de amikor megkérdeztem tıle, miért fontos neki a német istentisztelet, azt mondta németül: „Da fühle ich
mich Gott näher. Das ist doch meine
Muttersprache.”, azaz „Így közelebb érzem
magam Istenhez. Ez az nyanyelvem.”
Ez a kis történet az evangéliumról szól.
Mert az Isten ember lett, és a mi nyelvünkön
beszélt hozzánk. Ezért a reformátorok lefordítottak a Bibliát, hogy minden ember megérthesse, amit az Úr mond nekünk.
Számunkra nagyon fontos, hogy a kecske-

méti gyülekezet már két éve lehetıséget ad
arra, hogy a városban élı németek és azok,
akik szívesen hallgatják német nyelven az
evangéliumot, német nyelvő istentiszteleten
találkozzanak. A következı ilyen alkalom
szeptember 28-án 18 órakor az evangélikus
templomban lesz, majd október 19-én 18
órakor lesz mód az újabb találkozásra. Mindenkit szeretettel várunk!
Johannes Erlbruch
német evangélikus lelkész

Meghívó
Országos evangelizáció

Meghívó
Egyházmegyei sportnap

Istennel szövetségben mottóval rendezik meg
október 11-én, szombaton 10 és 16 óra között az országos evangelizációt a budapesti
Deák téri evangélikus templomban.
Délelıtt Noé bárkája címmel a kiskırösi
óvodások és iskolások adnak elı egy gyermekkantátát, majd Gáncs Péter püspök hirdet igét 1Móz 9 (Isten szövetsége a világgal)
alapján. A hallottakat bibliakörökben lesz
lehetıség megvitatni.
Délután Solt Pál, a Legfelsıbb Bíróság volt
elnöke és Berecz András ének- és mesemondó tanúságtétele hangzik el, majd Sefcsik
Zoltán az új szövetségrıl szól a prédikációjában.
A nap során a Kisdeák óvodában lesznek
gyermekfoglalkozások a 2–6, illetve a 7–12
éveseknek.
A részvételi szándékot október 4-ig kérjük a
lelkészeknek jelezni!

Tavaly gyülekezetünkbıl mintegy húszan
vettünk részt az egyházmegyei sportnapon,
melynek következı alkalma szeptember 20án, szombaton lesz Soltvadkerten. A program igével kezdıdik és zárul. Versenyezni
foci, pingpong, röplabda, futás sportágban
lehet. A korosztályok férfiaknál és nıknél:
gyermek, fiatal felnıtt és 45 év feletti.
Újdonság a játékos vetélkedı, melyben hatfıs gyülekezeti csapatok mérkıznek meg
egymással. Várjuk két gyermek, két fiatal
felnıtt és két 45 év feletti személy jelentkezését a kecskemétiek csapatába.
Aki versenyezni nem, de mozogni szeretne, a
kötélhúzás, távolugrás, súlylökés, célba dobás, célba rúgás, hullahopp-karikázás,
szkander, teremtájékozódási futás közül is
választhat. Az aktív részvételért fabatka jár,
ami kis ajándékra váltható be.
Jelentkezni szeptember 13-ig lehet a
hulejeniko@gmail.com címen.

Keresse gyülekezetünket a facebookon is!
Kecskeméti Evangélikus Egyház

Bıvebben: http://kecskemet.lutheran.hu/
esemenyek/2014/evangelizacio
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Bıvebben: http://kecskemet.lutheran.hu/
esemenyek/2014/sportnap
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Kalmár Pál életmő-kiállítása
Gyülekezetünk számára is fontos városi
kulturális esemény volt július 25-én délután
a korábban a Dán Kulturális Intézetnek otthont adó épületben. Végre egységben, történeti áttekintésben tekinthetjük át gyülekezetünk presbitere, Kalmár Pál képzımővészeti
életmővét.
Kalmár Pál már több mint négy évtizede
alkot, fıként a szobrászat és festészet területén. Nagyszámú kiállítása volt; számos alkotótábor résztvevıje. Mővészete rendkívül
gazdag, alkotásai a figuratív mővészettıl a
nonfiguratív, expresszív alkotásokig terjednek. Filozófia-esztétikai gondolatokat elindító szobrainak anyaga a fa, a fém. Festményei gazdag színvilágukkal, szimbolikájukkal rejtélyeket hordoznak.
A kiállítást a színvonalas installációt meg-

tervezı Virág Ágnes mővészettörténészmuzeológus nyitotta meg. Az udvart, az épületet megtöltötték a sajtó képviselıi, a barátok, a pályatársak, a mővészi élet képviselıi,
gyülekezetünk lelkésze és tagjai, és a Gedeon Bibliatársaság tagjai, mely társaságban
Kalmár Pál szintén jelentıs munkát végez.
Gyülekezetünk számára is elismerés, hogy
presbiterünk a Kecskeméti Képzımővészek
Közössége életmődíját vehette át
Gyergyádesz László mővészettörténésztıl.
Várakozásaink szerint Kalmár Pál új alkotásaival találkozhatunk a Menyhei József presbitertársunk által szervezett hagyományos
augusztusi ágasegyházi alkotótábor eredményeképp. Mindemellett érdeklıdéssel várjuk
a Kalmár Pál mővészetét történeti áttekintésben bemutató CD-t és elektronikus könyvet.
Károlyfalvi József

Konfirmáció
a 2014/2015. tanévben

Gyerekszáj
Gyerekórás imádság:
– Gyöngyházadba jöttem, Atyám…
(Helyesen: Szent házadba jöttem, Atyám…)

A konfirmációnkra való készülést egy barátkozós nappal kezdtük meg augusztus 29-én.
A csapat reggel útnak is indult Tıserdı felé.
A gyülekezeti házhoz éréskor János bácsi
körbe vezetett minket a házban. Délelıtt
sokféle játékot kipróbáltunk Enikı nénivel
és Kata nénivel. Ezután Magdi néni készített
nekünk finom ebédet. A rövidebb út megtanulása után elérkeztünk a strandra. Ott egy
jó délutánt töltöttünk együtt. Nagyon várom
már a konfirmációra felkészítı órákat, mert
szerintem egy jó társaság vagyunk.
Berta Zsófi

Activityt játszunk az ifin:
– Nyáron lesz, és nem az ifi tábor. Mi az?
– Foci vb. (Helyesen: Szélrózsa találkozó)
Anya érdeklıdik fiaitól a Szélrózsa találkozóról:
– Mikor is lesz a Szegfő tábor?
A konfirmációs órákat a vasárnapi istentiszteletek után tartjuk, elıször szept. 14-én.
A konfirmációi ünnepi istentisztelet a húsvét
utáni vasárnapon lesz.
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