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csonykorcsonykorcsonykorcsonykor    

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek 
nektek nagy örömet, amely az egész 
nép öröme lesz: Üdvözítı született 
ma nektek, aki az Úr Krisztus, a 
Dávid városában.” (Lk 2,10–11) 
Új egyházi esztendıbe léptünk. Az 
ádventtıl ádventig terjedı idıszak 
során az ünnepek abban segítenek, 
hogy bibliai ismereteink gyarapod-
janak és hitünkben növekedjünk. A 
fıbb ünnepkörök: a karácsony-
vízkereszti, a böjt-húsvéti és a pün-
kösdi ünnepkör. Karácsonykor Jé-
zus születését ünnepeljük, húsvétkor 
a halálból való feltámadását, pün-
kösdkor pedig a Szentlélek érkezése 
nyomán az egyház születésnapját. 
Idén ádvent elsı vasárnapja november 28-án van. Négy héten át olyan igék kerülnek elénk a 
Bibliaolvasó Útmutatóban, ill. a vasárnapi istentiszteleteken, melyek az Úr Jézus eljövetelé-
re készítenek fel. Mivel az ember életét megkeseríti, tönkreteszi a bőn, és ezt a saját erejébıl 
senki nem tudja rendbe hozni, ezért Isten maga készítette elı a megoldást. Már az Ószövet-
ségben számos olyan igét, a jövıben beteljesedı próféciát találunk, melyben a Mindenható 
ígéretet tesz: elküldi Szent Fiát, a Megváltót. Karácsonykor, a szeretet ünnepén Isten szere-
tete áll a középpontban: hogy Isten Jézusban kisgyermekként jött el közénk. 
Angyalok vitték az örömhírt a környékbeli pásztoroknak, akik elıször megrettentek attól, 
hogy az éjszaka sötétjében hirtelen nagy világosság támadt és mennyei hírnökök hangja 
hangzott fel. Szükségük volt a biztatásra: Ne féljetek!  
Az örömhír örömmel töltheti el az azt meghalló ember és nép szívét. Nem a karácsonyi vá-
sárok tülekedése és az idegesítı kapkodás, de nem is a kézzelfogható ajándékok eszmei 
vagy valóságos értéke az, ami meghatározhatja ünnepünk hangulatát, hanem az a boldogság, 
hogy Üdvözítı született nekünk. Eljött világunkba az Úr Jézus, a Megváltó. 
A pásztorok azonnal útra keltek, mert úgy érezték, saját szemükkel kell látniuk ezt a csodát. 
Így jutottak el az istállóban tartózkodó szent családhoz, és dicsérték Istent azért, hogy min-
den szó igaz abból, amit hirdettek nekik. Igazán áldott karácsonyuk lehetett! 
Az ünnep bennünket is ilyen lelki élménnyel gazdagíthat. Aki meghallja azt az örömhírt, 
amit neki hirdetnek – hogy megszületett a Megváltó, aki az Úr Krisztus – és elindul Jézus 
felé, az maga is tapasztalhatja: minden szó igaz abból, amit Isten kijelentett. A csoda meg-
történt és életeket formálhat át. Igazán áldott karácsonyunk lehet! 

Hulej Enikı 

BeköszöntıBeköszöntı  
Hírlevelünkkel, s benne lelki útravalóval, tájékoztatóval, 
személyes élményekkel, tanácsokkal igyekszünk segíteni a 
kedves Testvérek ünnepi készülıdését. Evangélikus gyüle-
kezetünk tagjai készítették ezt ajándékképpen mindazok-
nak, akikkel ugyanazon közösséghez tartozunk.  
Az igemagyarázat a karácsonyi történet üzenetét fogalmaz-
za meg. A családi áhítat olyan mintát ad, amit bárki végig-
olvashat szeretteivel együtt a karácsonyfa körül. Ifis testvé-
rünk a szívünk ünneplıbe öltöztetésére buzdít. A zenesze-
retı fiatal anyuka felidézi azt, amikor ádventjét egy hajlék-
talan által tette emlékezetessé Isten. A családi hagyomá-
nyokat két nézıpontból szemlélhetjük: napközi otthonunk 
idısei és egy kisgyermekes család élményei alapján. Irat-
terjesztésünkbıl két kiadványt ajánlunk, mellyel meglep-
hetjük magunkat és szeretteinket. Közöljük tervezett ünne-
pi programjainkat. S megemlékezünk a Luther-palota kö-
zelgı évfordulójáról. 
Reméljük, Testvéreink örömmel olvassák és adják tovább 
másoknak is evangélikus hírlevelünk, a Lélek-zet ádven-
ti-karácsonyi számát. 
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Állandó alkalmainkÁllandó alkalmaink  

Vasárnap 10 óra: istentisztelet és gyermekalkalom 

Hétfı és szerda 10 óra: igei alkalom a Napközi 
Otthonban 

Kéthetente hétfı 17 óra: felnıtt bibliaóra 

Kedd 17.30 óra: énekkar 

Csütörtök 14 óra: bibliaóra 

Csütörtök 15.30 óra: ifjúsági óra 

A könyvek megvásárolhatók A könyvek megvásárolhatók A könyvek megvásárolhatók A könyvek megvásárolhatók 
a lelkészi hivatalban.a lelkészi hivatalban.a lelkészi hivatalban.a lelkészi hivatalban.    KönyvajánlóKönyvajánlóKönyvajánlóKönyvajánlóKönyvajánlóKönyvajánlóKönyvajánlóKönyvajánló        

Útmutató Útmutató -- 2011 2011  
Fontos, hogy Isten igéje napi erıforrásunkká 
váljon, és naponta forgassuk. Egyházunk min-
den évben kiadja a Bibliaolvasó Útmutatót, 
melyben minden hétköznap két rövid igeverset 
olvashatunk és a megjelölt igehelyeket Bibli-
ánkból kikeresve két hosszabb igeszakaszban 
is elmélyedhetünk. Vasárnap és ünnepnapokon 
ezen kívül egy zsoltárt és az istentiszteleten 
elhangzó igéket is megtaláljuk. Megkereshet-
jük még az egyes hónapokra, ill. hetekre kije-
lölt vezérigéket. Útmutatónk két változatban 
kapható: a rövidebb csak az igéket tartalmaz-
za, a hosszabb azonban az igék mellett minden 
napra egy-egy idézetet vagy imádságot is kö-
zöl. Ára: 360, ill. 560 Ft. 

Bölcs szív Bölcs szív -- meditációk és imádságok meditációk és imádságok  
A különbözı korosztályok életkorukból, élet-
helyzetükbıl adódóan más-más kérdésekkel 
szembesülnek. E meditációs és imádságos 
győjtemény elsısorban az 50 év felettieknek 
szól, de a szerkesztı ajánlja másoknak is: 
azoknak, akik környezetében 50 fölöttiek 
élnek – hogy jobban értsék ıket; 50 alattiak-
nak – hogy tudják, mire számíthatnak; azok-
nak, akik az értéket nemcsak pénzben mérik; 
azoknak, akiknek nincs szükségük folyamatos 
zajra – néha a csendet is szeretik; akik nem 
hiszik el, hogy az élet annyi, amennyit a fel-
szín mutat; és akik tudni akarják, akkor is 
értékesek, ha épp nem a csúcson járnak… 
Kedvezményes ár: 690 Ft. 

Ádventi rajz- és imádságpályázat gyermekek-
nek „Adventi várakozás és karácsony ünnepe” 
témakörben öt korosztályban.  

Ádventi gyertyagyújtás a városunk fıterén felál-
lított koszorúnál minden ádventi szombat délutá-
non – december 11-én 17 órától evangélikus ige-
szolgálattal.  

Hangversenyek templomunkban 
December 13. (hétfı) 19 óra: Kecskeméti Szimfo-
nikus Zenekar és az Ars Nova Énekegyüttes. Sze-
zonbérleti hangversenyek.  
Dec. 18. (szombat) 17 óra: Ádventi Egyház Köz-
ponti Kórusa. 

Várakozó hétfık 
Karácsonyra hangoló alkalmakra hívjuk azokat, 
akik közös énekléssel, versekkel, meditációval, 
egy filmmel, közös teázás keretében testvéri kör-
ben szeretnének készülni az ünnepre. A felnıtt, 
dolgozó korosztály bibliaórásai ezekre a 17 órakor 
kezdıdı várakozó hétfıkre bárkit szeretettel vár-
nak a lelkészi hivatalban található gyülekezeti 
terembe.  

Idısek karácsonya a Napközi Otthonban dec. 16-
án (csütörtökön) 10 és 14 óra között. 

Gyermekek karácsonyi mősora dec. 19-én 
(vasárnap) 15 órai kezdettel szeretetvendégség 
keretében. Gyülekezetünk minden tagját - kicsi-
nyeket és nagyokat - szeretettel várjuk! A gyerme-
keket megajándékozzuk. 

Ünnepi istentiszteletek 
Karácsony este: Kecskeméten dec. 24-én 15 órakor 
Karácsony ünnepén: 9 órakor Helvécián, 10 órakor 
Kecskeméten, 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor 
Orgoványban (úrvacsora) 
Karácsony 2. napján: 9 órakor Kiskunfélegyházán, 
10 órakor Kecskeméten (úrvacsora) 
Óév napján: 15 órakor Kecskeméten 
Újév napján: 10 órakor Kecskeméten (úrvacsora) 
Újév 1. vasárnapján: 10 órakor Kecskeméten 

Hajléktalanok vendéglátása a fıtéren ebéddel és 
lelki útravalóval dec. 31-én (pénteken) 12 és 14 óra 
között.    

Bıvebben: Bıvebben: Bıvebben: Bıvebben:     
http://kecskemet.lutheran.hu/esemenyekhttp://kecskemet.lutheran.hu/esemenyekhttp://kecskemet.lutheran.hu/esemenyekhttp://kecskemet.lutheran.hu/esemenyek 
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Karácsony esti családi áhítatKarácsony esti családi áhítatKarácsony esti családi áhítatKarácsony esti családi áhítatKarácsony esti családi áhítatKarácsony esti családi áhítatKarácsony esti családi áhítatKarácsony esti családi áhítat  
Valamikor karácsonyeste volt az evangélikus családok legmeghittebb, igazán ke-
resztyén ünnepe. Ma az ünnepet megelızı adventi csend helyébe hangos reklámhadjárat 
lépett. A vásárlásokban és a készülıdésben kifáradva érkeznek el sokan az ünnep estéjéhez. 
Ezzel a tervezettel segítséget szeretnénk nyújtani, hogy családunkkal Isten szeretetének kö-
zösséget teremtı erejét megtapasztalva ünnepelhessük a karácsonyt. A közölt terv betartása 
nem kényszer. Tanács, segítség csupán. Adja Isten, hogy gyülekezetünk sok családját segítse 
hozzá meghitt, boldog szentestéhez 2010 karácsonyán! 

1. Vacsora után karácsonyi ének: Énekeskönyvünk 150. vagy 161. éneke  
Ha ismert, énekeljük el, ha nem, olvassuk fel együtt legalább az 1–2. verset! 
Mennybıl jövök most hozzátok, jó hírt mondok, jer, halljátok, mert nagy örömöt hirdetek, méltán 
ujjong ma szívetek. A Megtartó ma született, ég-föld örül ma veletek. Egy ártatlan kis csecsemı, 
egész világ üdve lesz ı. 

2. Felnıtt imádsága 
Imádkozzunk! Add meg nekünk, szeretı Istenünk, hogy teljes szívvel higgyük: A gyermek Jézus-
ban te jöttél közel hozzánk, s közel vagy hozzánk ezen az estén is. Add meg nekünk, hogy tiszta, 
szép örömökben, egymást segítı és hordozó közösségben a te szeretetedet is megtapasztaljuk! 
Végtelen szeretetedbıl tekints ránk ezen az estén és ajándékozz meg igazi ünneppel! Ámen. 

3. Igeolvasás: Lukács evangéliuma 2. fejezet 1-11. vers 
Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki: írják össze az egész 
földet. Ez az elsı összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát 
mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretbıl Júdeába, a 
Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségébıl való volt, 
hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott 
voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsıszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mi-
vel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és 
ırködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta ıket az Úr 
dicsısége, és nagy félelem vett erıt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert 
íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítı született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”  

4. Gyertyagyújtás, ajándékosztás 

5. Gyermek imádsága 
Úr Jézus! Köszönjük neked, hogy együtt ünnepelhetjük születésed ünnepét! Olyan jó, hogy szeret-
teinkkel együtt lehetünk a karácsonyfa körül. Köszönjük, hogy az ajándékoknak is örülhetünk. 
Emlékeztess arra, hogy szerte a világon sok gyermek van, aki nem ünnepelhet családi körben és 
talán senki sem ad neki ajándékot. Kérünk ezen az estén, keresd meg ıket is! Adj nekik ételt, ruhát, 
meleg szobát! Mutasd meg irántuk való szeretetedet, hogy ık is örülhessenek! Ámen.  

6 Gyermekvers 
A pásztoroknak lábát add nekem, hogy hozzád siethessek sebesen! És a napkeleti bölcsek kezét, 
hogy szívem, kincsem letegyem eléd! Angyalok hangját, hogy mindenkinek örömöt és békességet 
vigyek! S Mária igét-megırzı szívét: hadd legyek, Jézus, örökre tiéd! 

7. Közös Miatyánk 

8. Énekeljük el énekeskönyvünk 171. énekét! 
Itt a karácsony! Itt a Megváltó! Szálljon az égig boldog énekszó! Eljött a mennybıl. Emberré lett. 
İ hoz a földre békességet.    Összeállította: Sárkányné Horváth Erzsébet 

minta
minta
minta
minta    
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Hívlak, Uram!Hívlak, Uram!Hívlak, Uram!Hívlak, Uram!Hívlak, Uram!Hívlak, Uram!Hívlak, Uram!Hívlak, Uram!        
Sokszor érzem azt, hogy Isten nélkül nem lennék képes elvégezni a feladataimat. Szinte értet-
lenül nézem azokat az embereket, akik még nem találták meg az Urat, hogy hogyan tudnak 
Nélküle élni. Számomra ez már elképzelhetetlen. 

Az elkövetkezendı ádventi idıszak a várakozásról szól. Várjuk és ünnepeljük annak az em-
bernek a születését, aki lehetıvé tette számunkra a Mennyországba való jutást. Eltörölte bőne-
inket halálával. Szerintem a legkevesebb, amit tehetünk, hogy lelkileg felkészülünk Megvál-
tónk születésnapjára. Rábízzuk életünket, kezébe tesszük sorsunkat, és amit cserébe kapni 
fogunk, felbecsülhetetlen lesz... 

Az ádventrıl mindig A kis herceg egy részlete jut eszembe: amikor a róka a kis herceget arról 
kérdezi, mikor jön legközelebb, mert tudni szeretné, mikorra kell a szívét teljes „ünneplıbe 
öltöztetnie”. Kezdjük el mi is ünneplıbe öltöztetni szívünket, hogy Jézus születése napján 
teljes ünnepi díszben tudjunk ünnepelni! 

„Légy csendben, és várj az Úrra!” (Zsolt 37,7)          Schmehl Hajnal 

Tökéletes hajlékTökéletes hajlékTökéletes hajlékTökéletes hajlékTökéletes hajlékTökéletes hajlékTökéletes hajlékTökéletes hajlék 
Hogy mit adok át ádvent lényegébıl a gyerekeimnek? Nem könnyíti meg dolgomat a világ. 
De a kontraszt által lesz még jobban látható az üzenet igazi tartalma, mint gyertya az esti 
fényben. Ami viszont biztosan segítségemre van: a zene. Hála Istennek! Hatalmas ajándék, 
próbálom is jól használni. 
A téren neonfény mellett gyertya ég, riszálva éneklı télapó mellett a kihangosítón karácsonyi 
CD szól (mindenhol más). Ebbe csenget még bele a mini vidámpark villamosa, és lövéseket 
ad le a vadászhelikopter, amin a fiaim ülnek. Mai napig nem tudok sírás nélkül bemenni elsı 
nap a karácsonyi vásárba, és remeg a gyomrom, mert nekem ez sok. Mégis ebben a világban 
élünk. Aztán úgy a harmadik hét végére megszokom vagy inkább elviselem. Hazaérve pedig 
gyertyát gyújtunk, és egy karácsonyi kánonnal altatjuk a gyerekeket: „A sötétség szőnni kezd 
már, az a Csillag eljı hozzánk...” 
Tavalyelıtt, advent utolsó vasárnapján ebbe a fönt említett forgatagba indult egy kecskeméti 
kórus – köztük én is –, hogy a fıtér különbözı pontjain magyar karácsonyi dalokat énekeljen. 
Nekem kevés dolog fejezi ki jobban az ünnep lényegét és a zene közvetítı erejét, mint ami 
akkor történt. 
Az Arany János utcából indultunk, és rögtön a szökıkútnál mellénk szegıdött egy hajléktalan 
férfi. Sokunknak sajnos máris megjelenne fejében a folytatás, ezért hozzáteszem: Nem kére-
getni akart, hanem örömünkben osztozni! Sokáig kísért bennünket a kis szatyorkájával. Lel-
kesen tapsolt, és ugyanaz a mosoly jelent meg az arcán, mint a minket körülálló gyerekekén, 
amikor meghallotta a „Kis karácsony, nagy karácsony”-t és a többi dallamot. Sokan nevettek, 
és azt mondták: félesző, bolond. Lehet, hogy az volt. Lehet, hogy szállást ı sem tudott volna 
adni 2010 évvel ezelıtt, mert neki sem volt; de az a mosoly az arcán azt mondta: „Kis Jézus, 
itt e szív!” – mint az egyik gyülekezeti énekünkben. Akkor elcsuklott a hangom, egy verssza-
kot végigtátogtam, mert ott volt a Lényeg, valóságosan! Egy pillanatra minden letisztult. Ez 
az ember otthont tudott készíteni, hajléktalanul… 

 Megyesi Zsófia 

„Hívlak, Uram, várlak, Uram,  

Benned bízom, Benned reménykedem.” 
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Marsó Ferencné: Nyolcan voltunk testvérek, négy fiú, négy 
lány. Anyukám a nagyobbakkal együtt díszítette a fát. Amikor 
készen volt a karácsonyfa, felakasztották a mestergerendára, 
nehogy a gyerekek nekiessenek a cukrokat leszedni. Azért a 
maradék cukorból jutott mindenkinek… 

Siklósi Jánosné: Gyermekkori emlékeim között elevenen él bennem a karácsony hangulata. 
Az ünnepet megelızte falunkban a betlehemezésnek nevezett népszokás. A katolikusok betle-
hemeztek, de az evangélikus családok (köztük mi is) szívesen beengedtük ıket. Megkérdez-
ték: Szabad-e betlehemezni? Hozták a Kisjézust a jászolban a pásztornak öltözött fiatalok. 
Verset mondtak, énekeltek, hirdették Jézus születését. Számomra ez nagy élmény volt. Ezután 
megvendégeltük ıket, ajándékot adtunk nekik: otthon fızött szaloncukrot, almát és diót. Szin-
te ma is látom, ahogy vidáman folytatják útjukat… 

Álmosdi Árpád Istvánné: Nálunk a karácsony nem volt vallási ünnep. Úgy éjfél körül feléb-

ÁdventÁdventÁdventÁdventÁdventÁdventÁdventÁdvent--------karácsony a családbankarácsony a családbankarácsony a családbankarácsony a családbankarácsony a családbankarácsony a családbankarácsony a családbankarácsony a családban        
A karácsony elıtti négyhetes Jézus-váró idıszakot ádventnek nevezzük (ádvent = eljövetel). 
Ádvent figyelmeztet, hogy várnunk kell Jézus eljövetelét: új életet kell kezdenünk egyrészt a 
megújulás vágyával, másrészt a szeretet tetteivel. Azt az idıszakot jelképezi, amíg a Megváltó 
eljövetelére vártak. Felkészülési lehetıséget ad – lelkiekben is – karácsony ünnepére. 
Legismertebb jelképe a négy gyertyával díszített ádventi koszorú. Ahogy közeledik az ünnep, 
minden vasárnap eggyel több gyertyát gyújtunk meg rajta. Az ádventi készülıdés legszebb 
része, hogy a család együtt lehet. Kihasználjuk minden percét, hogy sok-sok közös élményben 
legyen részünk. Az ajándékötletek közös megbeszélése, a díszítés, a takarítás, a sütés-fızés, 
az ajándékvásárlás és csomagolás örömmel tölt el mindenkit. Fontos számunkra, hogy ne 
teherként fogjuk fel a karácsonyi ünnepet! Nem az ajándék értéke a lényeg, hanem az, hogy 
örömet szerezzünk a másiknak. 
Mit is csinálhatunk otthonunkban az egyre hosszabbodó sötét órákban? Elıre elkészíthetjük a 
díszeket, az ádventi koszorút, amelyek – ha jól sikerülnek – karácsonykor is szépek, és feldí-
szítjük a lakást. Elkészítjük a gyertyákat, gyertyadíszeket a sötét esték hangulatossá tételére. 
Esténként közösen bibliai történeteket olvasunk, mesélünk kisfiunknak, Ádámnak. 
Ünnepeink talán legkedvesebbike a Mikulás. A hagyomány szerint december 6-án – Szent 
Miklós napján – éjjel felkeresi a gyerekeket; ekkor elızı este kitakarítjuk a kiscsizmákat és az 
ablakba tesszük. 
Ádvent idején messzire sodródott barátainkat is megajándékozzuk a klasszikus kapcsolattartás 
eszközeit tartalmazó kis csomaggal, képes levelezılapokkal. 
Az ádventi készülıdések hangulata, emlékei egész életükre meghatározzák majd a gyerekek 
karácsonyhoz főzıdı viszonyát. Nagyon jó alkalom ez arra, hogy az ajándékozás önzetlen 
örömét az ünnepekre való ráhangolódást megismertessük velük, nem is beszélve az ilyenkor 
egyre fokozódó izgalomról. 
Stresszel és rohanással teli világunkban kevés idı jut egymásra. Elmegyünk egymás gondjai 
mellett, csínján bánunk a szeretettel, a mosollyal, a kedvességgel. Pedig ezeknél nagyobb 
ajándék nem is létezik, amit adhatnánk-kaphatnánk, és nem is kerül semmibe! Áldott ünnepe-
ket kívánunk!             Polereczki család 

Karácsonyi Karácsonyi Karácsonyi Karácsonyi Karácsonyi Karácsonyi Karácsonyi Karácsonyi 
emlékekemlékekemlékekemlékekemlékekemlékekemlékekemlékek        
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100 éve épült a Luther100 éve épült a Luther--palota palota A XX. század elején a magyar építészet páratlan felvi-
rágzása következett be. Az új stílus, a szecesszió eredeti arculatot adott a fıvárosnak és számos 
vidéki városnak. Marosvásárhely, Kecskemét, Szabadka új városképe egyértelmően a formagaz-
dag, magyar építészeti elemeket alkalmazó stílus jegyében formálódott meg.  
A kecskeméti evangélikus gyülekezet a reformáció 400. évfordulójára, 1917-re akarta felépíteni a 
Luther-palotát. 1910 elején a gyülekezet közgyőlése és presbitériuma döntött az építkezés fı irá-
nyairól. A terveket Mende Valér készítette, a kivitelezésre Popper Zsigmond budapesti vállalkozó 
ajánlatát fogadták el. A beruházás költségeit fél millió koronára emelte a rossz talajviszonyok miat-
ti mélyebb alapozás. Az egyház építési bizottságába bekapcsolódott Kada Elek polgármester is. A 
gyorsan haladó munkát sajnálatosan visszavetette az egész városban nagy károkat okozó 1911. 
július 8-i földrengés. Az épülı Luther-palota kéményei és lépcsıháza ledılt, de a szorgalmas mun-
ka révén gyorsan és erısebb megoldással helyreálltak a tönkrement részek. 1911. december 14-én 
már sor kerülhetett a háromemeletes épület mőszaki átadásra. 
Gyülekezetünk büszke építészeti hagyományaira, így a városkép meghatározó, gyönyörő épületére 
is. Reméljük, hogy a közeljövıben eredeti szépségében tekinthet le ránk. 

Dr. Károlyfalvi József 

A Lelkészi Hivatal címe: 6000 Kecskemét, Arany János u. 1. 
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resztettek, hogy itt járt a Jézuska (természetesen apukám volt a „Jézuska”). Rögtön meg is 
kérdeztem, hogy itt van-e még. Már elment – válaszolták – de itt a karácsonyfa. Majd holnap 
megnézem – és aludtam tovább. Ez így ment évrıl évre, míg idıs koromban megtalált az 
Jézus Krisztus, akit mindenáron látni akartam. Hála Néki! 

Károlyfalvi Józsefné: A karácsony elıtti napokon tele volt a szívünk ünnepi várakozással. 
Estefelé testvéremmel karácsonyi énekeket énekeltünk a sötétedı szobában, csak a hó világí-
tott be az ablakon. Nagyon jónak kellett lenni, mert úgy tudtuk, hogy csak akkor hoz a Jézus-
ka ajándékot. Majd karácsony este teljesedett be az örömünk, amikor a fenyıfa alatt megtalál-
tuk az ajándékot, amelyet szüleink szeretete készített és együtt énekeltük a „Krisztus Urunk-
nak áldott születésén” kezdető éneket. Visszatekintve hosszú életemre, hálát adok Istennek 
mindenért, amit kaptam, de legfıképpen Jézus Krisztusért, a legdrágább ajándékért.  

Ardayné Kincses Márta: Nagy lelki élményt jelentettek nekem a karácsonyok, fıleg a konfir-
máció utáni évektıl kezdve. Szüleimmel és testvéremmel a karácsonyfa elıtt ülve végigéne-
keltük a karácsonyi énekeket, és az igeolvasás után apukánk imádkozott. Hálát adtunk az 
egész év minden ajándékáért, és áldást kértünk a további útra is. Megerısödtünk hitben, Isten 
és egymás iránti szeretetben. Ma számomra Reményik Sándor szavai fejezik ki legteljesebben 
lelki élményem lényegét:  

LLLLátogasson el megújult átogasson el megújult átogasson el megújult átogasson el megújult     
gyülekezeti honlapunkra! gyülekezeti honlapunkra! gyülekezeti honlapunkra! gyülekezeti honlapunkra!     

http://kecskemet.lutheran.huhttp://kecskemet.lutheran.huhttp://kecskemet.lutheran.huhttp://kecskemet.lutheran.hu    
Töltse le a vasárnapi igehir-Töltse le a vasárnapi igehir-Töltse le a vasárnapi igehir-Töltse le a vasárnapi igehir-

detést!detést!detést!detést!    

„Legyen nekünk elég a kegyelem: 
Hogy láttuk egymás fényes arculatát, 

Hogy láttuk egymás Vele – a Hegyen.” (Reményik: Lefelé menet) 


