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Mi történik pünkösdkor?Mi történik pünkösdkor?Mi történik pünkösdkor?Mi történik pünkösdkor? 

A nagy egyházi ünnepek sorában – karácsony (Jézus születése) és húsvét (Jézus feltá-
madása) után – a harmadik a pünkösd, melynek tartalma ugyanolyan fontos, mégis a 
legkevésbé ismert. A Szentlélek megérkezését, az egyház születésnapját ünnepeljük 
ekkor. 

A Szentháromság egy igaz Isten három személyben nyilvánul meg: Isten az Atya, a 
Teremtı, az Örökkévaló; Jézus a Fiú, a Megváltó, aki testté lett és életét adta értünk, a 
Szentlélek pedig az, aki megelevenít, megszentel, és személyessé teszi számunkra az 
Úr Jézus által kínált megváltást. 

A Szentlélek láthatatlan, hatása azonban nagyon is látható. Olyan változást munkál ki 
annak a szívében, aki befogadja, hogy azt nem lehet nem észrevenni. Figyeljünk most 
fel két bibliai epizód segítségével a tanítványok életében bekövetkezett változásokra! 

A tanítványok sokáig küzdenek saját értetlenségükkel. Jézus háromszor mondja el 
nekik részletesen, hogy azért kell meghalnia, mert ez Isten üdvösséget szerzı akarata, 
amikor azonban ez bekövetkezik, nem értik, mi történik. Csak amikor pünkösdkor 
eljön a Szentlélek, akkor válik világossá számukra minden. Elkezdenek beszélni a 
Jeruzsálemben összegyőlt tömegnek arról, hogy mit tett Jézus és hogy ez milyen for-
dulatot hozhat el az életünkben. Olvassuk el Péter igehirdetését az Apostolok Cseleke-
deteirıl szóló könyv 2. fejezetébıl, és magunk is rácsodálkozhatunk, milyen kristály-
tisztán tanít ez a nemrég még értetlenkedı apostol! 

A tanítványok életét a félelem is keseríti, ami Mesterük kivégzése után emberileg talán 
természetes is. Hiszen ha İt megölték a zsidó vezetık, akkor vajon nem ugyanez a 
sors vár-e a tanítványaira is? Elrejtıznek egy házban, bezárkóznak, és igyekeznek túl-
élni a kritikus napokat. Aztán megjelenik nekik a feltámadt Úr, és kissé megnyugsza-
nak, de a nagy fordulatot ebben is a pünkösdkor megérkezı Szentlélek hozza el. Bátor-
ságot önt a szívükbe, és ık ennek hatására elıbújnak a zárt ajtók mögül, és bátran pré-
dikálni kezdenek. Igehirdetésükben még azt a kényes kérdést sem kerülik meg, hogy 
Jézust, a Megváltót pont a prédikáció hallgatói, azaz a jeruzsálemi zsidók feszítették 
meg… A jelenlévık közül háromezren térnek meg, és megalakul az elsı keresztyén 
gyülekezet, megszületik az egyház. Micsoda változás ez a tanítványok szívében, és 
milyen látványos tette ez a Szentléleknek! 

A Szentlélek munkájára ma is nagy szükség van. Sokan most is értetlenül hallgatják a 
Jézusról szóló igehirdetéseket: megjegyzik a gyakran elhangzó mondatokat Jézus halá-
láról, feltámadásáról, de nem értik, mi köze lehet ennek személyes életükhöz, minden-
napi gondjaikhoz, örömeikhez. S a mai tanítványok is sokszor bátortalanok: nem me-
rik elmondani szeretteiknek, ismerıseiknek, munkatársaiknak azt, hogy istentiszteletre 
járnak, imádkoznak, és hogy Isten szeretetébıl élnek. A Szentlélek munkájára, szívet 
és értelmet átformáló jelenlétére van szükség. Adja Isten, hogy gyülekezetünk minél 
több tagja átélje a pünkösdi csodát, és megkapja a Lélek ajándékát! 

Hulej Enikı 



2222    

LélekLélekLélekLélek----zetzetzetzet                   2011. Pünkösd 

A szentlélek munkája az életünkbenA szentlélek munkája az életünkbenA szentlélek munkája az életünkbenA szentlélek munkája az életünkben 

Tanítás a Szentlélekrıl az evangélikus énekek szövege alapján 

Jézus Nikodémussal beszélgetve a Szentlélek munkáját a szélhez hasonlítja (vö. János 
evangéliuma 3,8). A szél munkája titokzatos volt, mert nem tudták, honnan jön és hová 
megy, ezért mondták rá, hogy ott fúj, ahol akar. Szemléletes Jézus hasonlata, mert az 
Újszövetségben a Szentlélek és a szél elnevezésére ugyanaz a görög szó (pneuma) szol-
gál. Ahogyan a szél eredetét, munkáját és erejét sem irányítani, sem megakadályozni 
nem tudták, csak a zúgását hallották és tapasztalták, ugyanígy a Szentlélek munkáját, 
erejét és célját sem lehet irányítani. Ott, akkor és úgy munkálkodik, ahogy Neki tetszik. 

Nikodémus kérdésére – Hogyan történhet meg mindez? – pünkösdi énekeink segítségé-
vel szeretnénk most tömör válaszokat találni. A Luther Mártontól származó – talán legis-
mertebb – pünkösdi énekünkben ezt kérjük a Szentlélektıl: „Vezess igédnek útjára, Ta-
níts az Istent vallanunk, Szívbıl Atyánknak mondanunk! Add az igaz hitet ne-
künk…” (Evangélikus énekeskönyv 229/2.) 

„Add ismernünk Istenünket, Krisztust, a mi vezérünket!” (EÉ 231/5.) 

A Krisztus-hitben megmaradásunkra İ ad erıt (EÉ 229/3.), az Isten igéjét élteti a szí-
vünkben és szüntelen növeli a hitünket (EÉ 239/2–3.). Szeretetet ad szívünkbe (EÉ 
231/4.). Amikor pedig elfog a csüggedés, utunkon sok a kísértés és gyengül a hitünk – 
tanácsot, bölcsességet, hitet, erıt és reménységet ad (EÉ 236/3.). A végsı órámon İ az 
egyetlen reménységem (EÉ 239/5.). 

A Szentlélek tudatosítja bennem, hogy „szent vagyok”. Nem a szó erkölcsi jelentésében, 
sem a római katolikus egyház szentté avatása értelmében, hanem mert Istené vagyok. 
„Szentlelked az én biztatóm, hogy gyermeked vagyok; Mint jó Atyámban bízhatom, 
Nem leszek elhagyott.” (EÉ 241/3.) 

A szél hasonlata világossá teszi, hogy a Szentlélek szuverén Úr, aki ott, akkor és úgy 
munkálkodik közöttünk és bennünk, ahogyan Neki tetszik, mégsem nélkülünk cselek-
szik, hanem megszenteli és felhasználja fáradozásunkat. (Egy neves igehirdetıt a rajon-
gók arról akartak meggyızni, hogy nem kell az igehirdetésekre készülnie, mert a Szentlé-
lek a szószéken majd megmondja, mit kell hirdetnie. Egyszer kipróbálta és készületlenül 
ment fel a szószékre, de a Szentlélek csak azt súgta neki: Kolozs, Kolozs, te lusta voltál!) 

„Isten élı Lelke, jöjj, áldva szállj le rám, Égi lángod járja át szívem és a szám!” (EÉ 
244/1.)                Sárkány Tibor 

Családi napot Családi napot Családi napot Családi napot szervezünk a kecskeméti evangélikus gyülekezet apraja-
nagyja számára  június 11-én (szombaton)  9 és 15 óra között a tıserdei Glória-házban. 
Program: Lelki útravaló kicsiknek és nagyoknak, éneklés, játék, vidámság, kézmőves 
foglalkozás, közös ebéd, ismerkedés, beszélgetés… Indulás 9 órakor a templom elıl. 
Szeretettel hívunk mindenkit!  



3333    

LélekLélekLélekLélek----zetzetzetzet                   2011. Pünkösd 

Megvan az ideje Megvan az ideje Megvan az ideje Megvan az ideje     
minden dolognak az ég alatt minden dolognak az ég alatt minden dolognak az ég alatt minden dolognak az ég alatt (Préd 3,1) 

Kecskeméti „pályafutásom” 2005-ben kezdıdött, amikor felvételiztem a Református 
Gimnáziumba. A felvételi után azt hittem, nem vesznek fel, olyan rosszul feleltem. Té-
vedtem: a 20. helyen vettek fel. Nehéz volt számomra, hogy 13 évesen távol kerültem a 
családomtól. Az internátusban számos akadályt kellett leküzdenem: megszokni a szoba-
társakat és az együttélést. Akkor azt gondoltam, hogy borzasztó hely ez, és soha nem 
fogom megszeretni annak ellenére, hogy az igazgatónı állandóan arról beszélt, hogy a 
nagyobbak mennyire szeretnek itt lenni, és hogy milyen nehéz itt hagyniuk a koleszt. 
Nem tudtam elképzelni, mi ebben a jó. Aztán hetedikes koromban félévkor összebarát-
koztam az egyik szobatársammal, aki az elején nem volt szimpatikus, de mára a legjobb 
barátnım, sıt testvérem lett. Hetedik óta vele lakom a kollégiumban. 

Amikor idekerültem a refibe, nem ismertem Istent és a kereszténységet. Jártam néha 
templomban, de ennél több nem történt velem ilyen téren. Az iskolában a kötelezı keddi 
áhítatok és az evangélikus hittanórák során egyre többet hallottam arról, hogy milyen jó 
dolog a hit, sok „igazi” keresztényt láttam, nemcsak idıs néniket, akik megszokásból 
járnak templomba, hanem velem egykorúakat is. Ahogy egyre többet tudtam meg errıl 
az egész keresztényes dologról, én is egyre jobban vágytam rá, hogy közéjük tartozhas-
sak. A 8. osztály utáni nyáron részt vettem az iskola szervezésében az Emmausban tartott 
némettáborban. Azt hiszem, az életem ott változott meg. Egy némettáboros bibliaóra 
alkalmával én is megtaláltam Istent. Azóta több-kevesebb sikerrel megpróbálok azon az 
úton járni, amit İ szánt nekem. 

Visszanézve eddigi életemre, rá kell hogy jöjjek, minden így volt a legjobb. Ha nem je-
lentkezek a refibe, akkor nagyon sok minden máshogy alakult volna. Nem találkoztam 
volna a szobatársammal, talán nem találkoztam volna „igazi” keresztényekkel, és lehet, 
hogy nem is tértem volna meg. Most két héttel az érettségi elıtt kezdem megérteni azt, 
amit az igazgatónı mondogatott mindig. Hamarosan nem leszek többé refis diák, és na-
gyon új lesz minden. Itt mindenki jót akart nekünk, ha valami gondunk volt, segítettek, 
de ezután másképp lesz. Nyáron nem kell már azon gondolkoznom, hogy kik költöznek 
mellénk a szobába, mert jövıre máshol kezdem a tanévet. Nagyon fog hiányozni. Szeret-
tem itt lenni, mert minden olyan „idilli” volt. De ahogy a Biblia is írja, mindennek meg-
van a maga ideje. Most jött el az ideje az új életszakasznak: annak, hogy egyetemre men-
jek, új emberekkel ismerkedjek meg, és el tudjak válni a „régi” iskolámtól. 

Schmehl Hajnal 

Táborozz velünk! Táborozz velünk! Táborozz velünk! Táborozz velünk! Ebben az évben is megtartjuk nyári táborunkat a kecske-
méti evangélikus gyülekezet fiataljai számára június 20–24. között (hétfıtıl péntekig) a 
tıserdei Glória-házban. Részvételi díj: 2500 Ft, ami magában foglalja az ebéd, a szállás 
és a strandbelépı költségeit. A reggelihez és vacsorához való természetbeni hozzájáru-
lást köszönettel fogadjuk. Részvételi szándékodat, kérjük, mielıbb jelezd! A részletek 
megbeszélése: a június 19-i istentisztelet után. 
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A gyermekek szabadokA gyermekek szabadokA gyermekek szabadokA gyermekek szabadok    
Május 26-án Bonyhádon rendezték meg az idei egyházkerületi missziói napot, s a 

közel ezerfıs evangélikus rendezvényen huszonketten vettünk részt mi, kecskeméti-

ek. A téma a szabadság volt, az igei mottó pedig így hangzott: „Szabadságra vagy-

tok elhíva” (Gal 5,13). A teljes beszámoló sok fotóval: http://kecskemet.lutheran.hu/

tudositasok/a-gyermekek-szabadok 

Szabóné Mátrai Marianna püspökhelyettes tartotta a nyitó igehirdetést, s azzal kezdte, 
hogy mindannyian Isten gyermekei, azaz királyfiak és királylányok vagyunk, és ez fel-
szabadító lehet számunkra. Utána az imádság ének formájában hangzott el a fiatal vak 
lány, Szlúka Lídia tolmácsolásában, akinek nemcsak gyönyörő hangja ragadott meg ben-
nünket, de egyikünkbıl fel is tört a vallomás: Mennyire nem értékeltem eddig, hogy lá-
tok! Élvezetes volt hallgatni Levente Péter és Döbrentey Ildikó vallomását. Szavaikból 
kiderült, hogy komolyan veszik a hitüket, olvassák a Bibliát és imádkoznak, valamint, 
hogy mennyire szeretik egymást és a gyerekek közötti szolgálatot. 
Délután sokféle program közül választhattunk. Volt, aki a dicsıítésen vett részt. Néhá-
nyan Frenyó V. László és Sólyom Jenı professzorok alkalmára ültek be, ahol az anyagi 
felelısségvállalás kapcsán megfogalmazódott, hogy a hit nem választható el az élet többi 

Gyermekeink Isten közelében Gyermekeink Isten közelében Gyermekeink Isten közelében Gyermekeink Isten közelében  

„Ez a nap is csendesen…” – zendítenek rá estérıl estére gyermekeink a lefekvés elıtti 
imádkozás után. A legtermészetesebb dolog számukra így, hálaadó énekléssel befejezni a 
napot. Ahogy az is magától értetıdı, hogy az imádságban megfogalmazott köszönetek 
között tartják számon a vasárnapi templomba menetelt és a sikeres kakilást, a kérések 
között pedig jól megfér egymás mellett a szeretteiket gyászolók vigasztalása vagy akár a 
macika hasfájásának meggyógyítása. 
Sokszor eszembe jut ennek kapcsán az a pedagógiai elv, hogy a jó szülı a gyermekét 
elsısorban példamutatással neveli. Mennyire igaz ez visszafele is! Képesek vagyunk-e 
követendı példát látni ebben a gyermeki természetességben, ıszinteségben? 
Zenész szülıkként életünk része a muzsika, fiaink ebbe nıttek bele. Gyakori jelenet ott-
hon, hogy félbehagyva a várépítést, az agyonhasznált játék-dobfelszerelésen és mőanyag 
tálkákon ütıkoncertet adnak. De ugyanilyen elmélyülten képesek „templomosat” játsza-
ni. Hol egyikük ül a zongora elé kántori szolgálatot teljesíteni, másikuk pedig a prédikáló 
János bácsi, hol fordítva. 
Persze, mi sem mentesülünk a nem mindig lelkes vasárnapi templomba indulás alól. De 
látjuk, hogy milyen mélyen hat rájuk az istentisztelet légköre, ünnepélyessége, komoly-
sága, a hívek áhítata. És hisszük, hogy azt is érzik, ami számunkra, szülık számára fon-
tos: alkalom az Istennel való találkozásra, elcsendesedésre, magunkba nézésre, a gyüle-
kezethez tartozás megerısítésére.  
A karácsonyi és húsvéti közös templomi muzsikálás a kedves, megható zenei produkción 
túl azt is jelentette: mindannyian Isten gyermekeiként kell, hogy hálát adjunk mindazért, 
amit saját gyermekeinken keresztül kapunk Tıle.           Gerhát László 
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VisszatekintésVisszatekintésVisszatekintésVisszatekintésVisszatekintésVisszatekintésVisszatekintésVisszatekintés    
Az Idısek Napközi Otthonában 

évközben hetente háromszor, 

nyáron pedig kétszer vehetünk 

részt hitmélyítı alkalmon. 

2010 szeptemberétıl kezdve a csü-
törtöki bibliaórákon az elsı idı-
szakban alaposabban megismer-
kedtünk a 12 tanítvány életével, 
munkájával, emberi tulajdonságai-
val. A továbbiakban Józsué köny-
vét tanulmányoztuk. Ezt a soroza-
tot a május 26-án tartott klubnapunkon befejeztük, a nyári szünet után folytatjuk majd 
új témával. 
A hétfıi együttléteken az Apostolok Cselekedetei részletes megbeszélése, majd az Illés 
prófétával kapcsolatos fejezetek átgondolása volt a feladatunk. Most pedig Ézsaiás 
könyvének néhány fejezetét szeretnénk megismerni. 
A szerdai délelıttökön a következı vasárnapi istentiszteletre készülünk az oltári és szó-
széki ige megtárgyalásával, értelmezésével. Utána az Evangélikus Élet cikkeibıl válo-
gatunk, és egyéb hírforrások híreit vitatjuk meg. 
Köszönjük a sok lehetıséget!     Az Idısek Napközi Otthonának tagjai 

Fotók: http://kecskemet.lutheran.hu/tudositasok/idosek-majusi-klubnapja 

G. Katona Tibor kiállításaG. Katona Tibor kiállításaG. Katona Tibor kiállításaG. Katona Tibor kiállításaG. Katona Tibor kiállításaG. Katona Tibor kiállításaG. Katona Tibor kiállításaG. Katona Tibor kiállítása  
A gyülekezetünk által szervezett képzımővészeti kiállítások sorozatának keretében G. 
Katona Tibor festményeibıl nyílt kiállítás május 22-én. A 72. születésnapját másnap 
ünneplı alkotó nem tudott jelen lenni az alkalmon; mőveit távollétében Sitkei András 
mővész-tanár mutatta be az érdeklıdıknek. 
A göcseji születéső, de már több mint fél évszázada Kecskeméten élı G. Katona Tibor 
autodidakta módon, illetve a Ganz-Mávag festı- és rajzszakkörében képezte magát. A 
gyülekezetünk Arany János utcai helyiségében kiállított képek részben bibliai ihletéső-
ek, részben csendéletek, részben pedig az örök nıiesség témája jelenik meg rajtuk. 
A kiállítás június 26-ig tekinthetı meg a lelkészi hivatalban.    Dr. Károlyfalvi József 

Szeretettel várjuk Napközi Ottho-
nunk alkalmaira a hőséges tagokat 
és minden érdeklıdıt – nyáron is! 
Idıpont: hétfı és szerda 10 óra. Be-
járat: Szabadság tér 3. (a baromfi-
bolt és a Kreatív Hobby között). 

területétıl. Szabó Lajos rektorral a közösségépítésrıl lehetett beszélgetni.  
Végül Gáncs Péter püspök azzal bocsátott el, hogy gazdagítsunk másokat azzal, amit 
Bonyhádon átéltünk. Megragadó volt, ahogy egy hatalmas kört formáltunk a sportpályán, 
s úgy engedtük el a színes lufikat, hogy nem tudtuk, kihez jut el a rajta lévı igei üzenet. 
A feladatunk: vinni az otthoniaknak azt, amit a missziói napon átéltünk, és hagyni, hogy 
Isten ezáltal elvégezze gyülekezetünkben, családunkban az ı áldott munkáját. 

H. E.  
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GyerekszájGyerekszájGyerekszájGyerekszáj    
Ifjúsági órán a bibliai activity játék során:  
Mi az, hogy Máté öt egész tizenhat (Máté 5,16)?  
Ja, Máté evangéliuma ötödik fejezet tizenhatodik 
verse… 

*** 

Máskor:  
- A király veje? 
- A királyné… 

*** 

Hitoktatói munkám csıdje, amikor a hittanos így 

emlékszik a memoriterre: 
Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és a halál, aki 
énbennem van, meghal és újra él. (Helyesen: Én va-
gyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él. [Jn 11,25]) 

*** 
Anya-fia párbeszéd: 
Szülı: Tudtad, hogy Jézus a vízen is járt? 
Gyerek: Szegény, akkor nem tudott strandolni! 

Ünnepi istentiszteletek Ünnepi istentiszteletek Ünnepi istentiszteletek Ünnepi istentiszteletek     
Június 12-én (Pünkösd ünnepén) 

9 órakor Helvécián, 10 órakor Kecskeméten, 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor 
Orgoványban – istentisztelet úrvacsorával 
Június 13-án (Pünkösd 2. napján)  

9 órakor Kiskunfélegyházán, 10 órakor Kecskeméten – istentisztelet úrvacsorával 

Aktuális gyülekezeti programok: http://kecskemet.lutheran.hu/esemenyekAktuális gyülekezeti programok: http://kecskemet.lutheran.hu/esemenyekAktuális gyülekezeti programok: http://kecskemet.lutheran.hu/esemenyekAktuális gyülekezeti programok: http://kecskemet.lutheran.hu/esemenyek 

Szeretne e-mailben értesí-
tést kapni a gyülekezeti hí-
rekrıl, eseményekrıl?  

Jelezze igényét: 
hulejeniko@gmail.com! 

LélekLélekLélekLélekLélekLélekLélekLélek--------zetzetzetzetzetzetzetzet        --  A Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2011. Pünkösd 

Készítette: Ardayné Kincses Márta, Gerhát László, Hulej Enikı, dr. Károlyfalvi József, Sárkány Tibor, 

Schmehl Hajnal, Siklósi Jánosné, Vitális Judit 

A Lelkészi Hivatal címe: 6000 Kecskemét, Arany János u. 1.  

Telefon: 76/323-506; mobil: 20/824-3391; e-mail: kecskemet@lutheran.hu  

janos.kis@lutheran.hu; hulejeniko@gmail.com 

Honlapunkról letöltheti a vasárnapi igehirdetés hangfelvételét: http//kecskemet.lutheran.hu 

Soli Deo Gloria közhasznú alapítványunk adószáma: 19049498-1-03 

Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

A gyermekekkel a vasárna-
pi istentisztelet ideje alatt 
nyáron is foglalkozunk. 
Szeretettel várjuk a csalá-

dokat a templomba! 

Családi csendeshét Piliscsabán 

Információ és program:  
http://kecskemet.lutheran.hu/
esemenyek/csaladi-csendeshet 

A vasárnapi igehirdetések hangfelvétele: 
http://kecskemet.lutheran.hu/igehirdetesek 


