
Ezt  k e l l e t t  elszenvednie KrisztusnakEzt  k e l l e t t  elszenvednie KrisztusnakEzt  k e l l e t t  elszenvednie KrisztusnakEzt  k e l l e t t  elszenvednie Krisztusnak 

Mindennapi tapasztalatunk a fájdalom. Sebeket hordozunk és okozunk, sérülnek kapcso-
lataink. A bőn megterheli embertársainkkal és Istennel való viszonyunkat, és a rendezés 
nem áll módunkban. Húsvétkor azt ünnepeljük, hogy Isten a segítségünkre sietett. Jézus, 
aki meghalt és feltámadt, elhordozta helyettünk bőneink büntetését, megtörte a halál ere-
jét, és elhozta számunkra az új élet lehetıségét. S bár úgy tőnik, gonosz emberek intriká-
jának lett az áldozata, a Szentírás tanúsága szerint minden Isten megváltó akarata szerint 
történt. Jézus maga mondja két Emmaus felé baktató és szomorkodó követıjének a feltá-
madás napjának estéjén: „Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit 
megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdi-
csıülnie?” (Lk 24,25–26) 

Nagyhéten Jézus szenvedésének (passiójának) történetét idézzük fel. 
Virágvasárnap – tudva azt, hogy közel van szenvedésének ideje – bevonult Jeruzsálem-
be. A tömeg ujjongva fogadta, mint egy dicsı királyt, de Jézus szamáron jött, ami aláza-
tosságát szimbolizálta. 

A következı napokon nyilvánosan mutatkozott: napközben a templomban tanított, az 
éjszakákat az Olajfák hegyén töltötte. 

Nagycsütörtökön tanítványaival költötte el az utolsó vacsorát, majd visszavonult az 
Olajfák hegyére. A Gecsemámé-kertben imádkozott, amikor az áruló tanítvány, Júdás 
vezetésével egy csapat érkezett oda. Jézust fogolyként Kajafás fıpap palotájába kísérték, 
ahol már várta a Nagytanács. Az éjszaka leple alatt összehívott rendkívüli ülésen hamis 
tanúk vallomása alapján mondták ki a halálos ítéletet. Mivel végrehajtó hatalmuk nem 
volt, ezért szükségük volt a római helytartó, Pilátus jóváhagyására. Közben egy másik 
tanítvány, Péter követte Mesterét, de amikor felismerték – félve az esetleges következ-
ményektıl – megtagadta Jézust.  

Nagypénteken kora reggel Jézus a helytartó elıtt állt, aki bőntelennek találta, mégis 
belegyezett a halálbüntetésbe. Heródes királyhoz is átküldte, aki azonban hiába remélte, 
hogy szórakoztató lesz ez a találkozás. Jézus ezután a katonák kezére került, akik meg-
alázták és megkorbácsolták, majd keresztjével a vállán útnak indították a Golgota felé. 
Ott két gonosztevıvel együtt keresztre feszítették, s több órányi szenvedés után délután 
háromkor kilehelte lelkét. Néhány befolyásos követıje, Arimátiai József és Nikodémus 
még naplemente elıtt sietve sírba tette a holttestét. 

Nagyszombat csendesen telt, hiszen a zsidó húsvét, a páska miatt semmit sem tehettek. 

Vasárnap kora reggel viszont asszonyok indultak a sírhoz, hogy megadják Jézusnak a 
végtisztességet, és elvégezzék az elmaradt balzsamozást, de döbbenten tapasztalták: a sír 
üres. Jézus feltámadt! Megjelent nekik és tanítványainak, s bizonyította: gyızött a halál 
felett, és aki hisz ıbenne, az részesül ebben a gyızelemben!             Hulej Enikı 
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Testi és lelki EGÉSZTesti és lelki EGÉSZTesti és lelki EGÉSZTesti és lelki EGÉSZ----ség ség ség ség     
az ERİS VÁR falain belül és kívülaz ERİS VÁR falain belül és kívülaz ERİS VÁR falain belül és kívülaz ERİS VÁR falain belül és kívül    

Gondolatok a 2012. évi evangélikus–református teológiai esték kapcsán 

Szép hagyománya van Kecskeméten, hogy február és március elején három-három 
napon keresztül az evangélikusok és reformátusok teológiai estére jönnek össze. 
Idén elıbb a spiritualitás és egészség kapcsolata volt a téma, melyet orvosok és 
lelkigondozók ismertettek. Másodszor pedig kerekasztal-beszélgetések keretében a 
pénzvilágban, a szociális szférában és a fegyveres testületeknél dolgozók vallottak 
arról, hogy hivatásukat hogyan tudják összeegyeztetni keresztyénségükkel. Mindkét 
sorozat gondolatébresztı volt… 

A lelki bajok minden esetben testi tüneteket is okoznak. Az ismert közmondást szívem 
szerint megfordítanám: aki ép lélekben, annak ép teste van. (Az elsı elıadásban hallhat-
tunk hiten alapuló csodás gyógyulásokról, és a hiábavalóság érzésének következtében 
kialakuló némaságról.) 
Hogyan tehetünk szert ép lélekre? Egészek önmagunkban nem lehetünk, kell hozzá a 
másik ember, kell a társ, a család, a barátok, a szeretetteli közösség. Kell hozzá a szere-
tet. Szeretni önmagunkat, és embertársainkat, ahogyan ezt Jézus tanítja nekünk. Az 
egészség nélkülözhetetlen feltétele a hit. 

 
Nem a véletlen mőve szépséges magyar nyelvünk egészség szava. A betegség az egész-
ség hiánya? Szerintem nem. A valamilyen okból nem mőködı testő ember is lehet egész-
séges. A spiritualitás és az egészség szoros kapcsolatban áll egymással. 
„A betegek világnapjának az is célja, hogy az egészség fogalmáról való gondolkodásra 
ösztönözzön, amely a legteljesebb jelentése szerint az ember harmóniája saját magával 
és az ıt körülvevı világgal.” (II. János Pál) 
Napjaink „divatos” betegsége a kiégés. Hajlamosak vagyunk az örökös elégedetlenségre. 
Nem találjuk örömünket a munkánkban, valós és vélt válságok sújtanak bennünket, nehe-
zen tudjuk fedezni megélhetésünk költségeit, esetleg elveszítjük a munkahelyünket. Nap-
hosszat üldögélünk a televíziókészülék vagy a számítógép elıtt, és talmi, virtuális világ-
ban véljük megtalálni a vigaszt. Nem érünk rá, mert házimunkát kell végezni, második és 
harmadik munkahelyet keresni – nem is biztos, hogy feltétlenül szükség van a több pénz-
re, csak még van sok dolog, amit nem szereztünk meg. Nincs idınk beszélgetni, játszani 
a gyermekünkkel, meglátogatni a rokonainkat, szeretni a társunkat. Biztosan így van? 
Mit veszítenénk, de még inkább mit nyernénk, ha vasárnap délelıttönként az istentiszte-
letre mennénk? Ha gyakrabban látogatnánk Isten templomát, ha óvnánk a természet cso-

„Látod, Uram, hitem próbája 
mindig, mindig az a másik ember. 
Aki bánt, feldühít, elkeserít. 
S csak nagy ritkán látom meg benne 
az általad elrendelt testvért. 

Kérlek, taníts meg téged keresni, 
de ne csak magányos csendességben, 
a templomi áhítatban 
vagy belsıleg vizsgált önmagamban, 
hanem a másik emberben, s igazán benne!” 

(Hajdú Zoltán Levente: Ima a másik emberért) 
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dáit és gyönyörködni tudnánk bennük, biztos vagyok benne, hogy elkerülne minket a 
kiégés. 
„..az emberek, ha szépítik, gyógyítják is a világot” – mondta valaki. 
Mi ad segítséget ahhoz, hogy a várfalakon kívül, becsületesen tudjon munkálkodni a 
bankár, a vállalkozó, a gazdasági szakember? Hogyan dolgozik, és mi hiányzik a munká-
jához a családsegítınek, a diakónusnak vagy a hivatásos szociális munkásnak? Hogyan 
éli meg a hitét munkájában a börtönlelkész, a rendır és a katona? A márciusi asztali be-
szélgetések ezekre a kérdésekre igyekeztek választ adni. 
Számomra ezeknek a beszélgetéseknek nagy tanulsága az, hogy bizony nagyon szüksé-
ges a megfelelı mennyiségő pénz. Kérdés, hogy mennyi az a megfelelı mennyiség. Biz-
tos, hogy egyre több-e? Véleményem szerint minden foglalkozásban (hivatásban) leg-
alább annyi, de még nagyobb szerepe van a jó erkölcsnek. Nagyon nagy baj a gazdasági 
válság, nagyon nagy baj a pénzvilág álságos, érdekelvő mőködése, de a legnagyobb baj a 
mély erkölcsi válság. Ebbıl pedig csak a hit, az Isten követése tud kimenekíteni. A testi-
lelki egészség: „hit, remény, szeretet.” 
Mert: „Az öröklét nem az idıben rejlik, hanem az összhang állapotában.” (Weöres Sán-
dor) Összhangban az Istennel.          (K.A.E.) 

Kerületi ifjúsági nap KecskemétenKerületi ifjúsági nap KecskemétenKerületi ifjúsági nap KecskemétenKerületi ifjúsági nap Kecskeméten    
Böjt derekán, március 10-én, szombaton a Déli Evangélikus Egyházkerület – a Magyar-
országi Evangélikus Egyház Országos Irodájának Gyermek és Ifjúsági Osztálya támoga-
tásával – Kecskeméten rendezte meg elsı ifjúsági napját, amelyet nagy érdeklıdés öve-
zett, és amely sok izgalmas programot tartogatott. 
Reggel Kis János elgondolkodtató és a nap hangulatát megalapozó áhítatot tartott. Ezt 
követıen Róka Szabolcs interaktív játékkal mutatta meg a kicsiknek és a nagyoknak, 
hogy Zöld Péter is megtalálja a neki való királylányt. A mősor után kis mozgás várta a 
jelenlévıket; ennek keretében a fiatalok megismerhették Kecskemét nevezetes épületeit, 
lakóit, és megmutathatták rejtett festıi hajlamaikat, illetve bevethették fantáziájukat. A 
gyıztes a vetélkedıben – természetesen – az evangélikus templomot bemutató csapat 
lett. „Mozgás után édes a pihenés” mottóval a református konviktus által biztosított ízle-
tes és bıvelkedı ebédet kapott mindenki. 
A délutánt a Keresztmetszet zenekar nyitotta meg, miközben lakatpartin izgulhattunk, 
hogy meg lesz-e minden kulcsnak a párja. Meg lett, valakinek négy is… Az izgalmak itt 
is a tetıpontra hágtak, amikor a legnagyszerőbb társasjátékokat sorsolták ki a részvevık 
között. Végül a Szélrózsa Band koncertje és Gáncs Péter püspök úti áldása zárta ezt a 
mindenki számára kellemes és fárasztó napot. 
A szervezık remek munkát végeztek, és a házigazdák – Kis János és Hulej Enikı – ennél 
jobban már nem is tudták volna megmutatni, hogy Isten útjai Kecskeméten is átvezetnek. 
A résztvevık a Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó elıszelét is megérez-
hették. Biztosan többekkel találkozhatunk majd július 18. és 22. között a Balaton partján, 
Fonyódligeten is.               Zahorecz Pál 
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Múltunk örökségeMúltunk örökségeMúltunk örökségeMúltunk öröksége 

„Mindeddig megsegített bennünket az Úr” (1Sám 7,12) cím-
mel tartott elıadást a Kecskeméti Evangélikus Egyházköz-
ség történetérıl Kis János lelkész 2012. február 21-én a Vá-
rosháza dísztermében. A hit, bizalom, elırelátás és minıség 
olyan értékek, melyek mindig is jellemezték az evangéliku-

sokat – hangzott el az elıadásban. Az alkalmat Mák Kornél alpolgármester nyitot-
ta meg. Énekkarunk az Erıs vár a mi Istenünk kezdető énekkel szolgált. 

1526-ban a lutheri reformáció átjárta Kecskemét városát is. A lakosság nyolcvan száza-
léka – talán gazdasági, társadalmi, lelki elégedetlenség vagy belsı meggyızıdés miatt – 
áttért az új hitre. Istennek legyen hála! 
A következı kétszáz év evangélikusok nélkül telt el városunkban, ugyanis a „Luther-
körösztyének” is a helvét irányt (református egyházat) választották. 
Majd 1792-re valamiért újra meghatározóvá vált az evangélikusok jelenléte. Temetıt 
vettek, lelkészt hívtak, iskolát és templomot építettek, hogy hitüket Istenbe vetett re-
ménységgel megélhessék. Új hajtás indult tehát a régi alapon. Soha nem volt biztos 
semmi. Nehéz, ínséges idık jöttek, de ık bíztak, elıre néztek, s mindig akadtak olya-
nok, akik felülrıl kaptak útmutatást. 
1862–63-ban épült fel a templom. Az igényességet mutatja, hogy Ybl Miklóst kérték fel 
a tervek elkészítésére. Az aszály miatt elmaradt a termés, nem volt mit enni, az evangé-
likusok mégis templomot építettek. Méltót Istenhez és a város központjában már álló 
templomokhoz. Sok nehézség árán készült el a „kis ékszerdoboz”, amely ma is 
emblematikus épülete a városnak. 
1911-ben bérházat építettek. A Luther-palota az elıdök elırelátó gondolkodásának bi-
zonyítéka, a kis létszámú közösség fennmaradásának lehetısége. Az egyház mőködésé-
hez és épületei fenntarthatóságához ugyanis hozzájárultak a bérleti díjak. Az államosí-
tás után csak részben visszakapott épület ma is hozzájárul az egyház megélhetéséhez. 
Tisztelettel emlékezünk az ısökre. Azokra, akik megteremtették a jövı lehetıségét és 
ezzel példát mutattak a mai gyülekezet számára. Tették ezt Isten dicsıségére és a kö-
zösség javára.          Kis János 

Oskolás János költészeteOskolás János költészeteOskolás János költészeteOskolás János költészete    
Immár harmadik verskötetével lép az olvasók elé Oskolás János. Az Életünk Istenben 
címő válogatást március 7-én délután mutatták be az Érseki Helynökségen. Bár az emlí-
tett idıpontban számos más egyházi, mővészi program volt a városban, nagyszámú ér-
deklıdı jelent meg az alkalmon, melyrıl a Kecskeméti TV is tudósított. A mővet bemu-
tató dr. Turay Kamil filozófus, költı esztétikai, vallásfilozófiai elemzéssel, szinte mővé-
szi interpretációval hozta közel az olvasóhoz a költıt és kötetét. A verskötet személyes 
vallomás – a mélybıl való felemelkedésrıl, Istenhez és Jézushoz fordulásról szól. (A 
könyv a Korda-könyvesboltban kapható.)     

Az új presbitérium 
beiktatása  

az április 29-én  
10 órakor kezdıdı 
istentiszteleten lesz. 
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Nagycsütörtök Nagycsütörtök Nagycsütörtök Nagycsütörtök – egykor és ma egykor és ma egykor és ma egykor és ma 

A passiótörténet szerint az események, melyek Jézus kereszthalálához 
vezettek, nagyhéten gyorsultak fel. Nagycsütörtök este, nem sokkal 
elfogása elıtt, az Úr Jézus asztalhoz ült a tanítványaival, és egy külön-
leges vacsorában osztozott velük. Vette a kenyeret és a poharat, és hálát 
adva azokkal a szavakkal nyújtotta át nekik, amelyeket mi az úrvacso-
rai istentiszteletekrıl jól ismerhetünk: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem! (…) Igyatok 
ebbıl mindnyájan, mert ez az én vérem a szövetség vére, amely sokakért kiontatik bőnök 
bocsánatára.” (Máté evangéliuma 26. fejezet) Ez az alkalom egyszerre volt étkezés és az 
úrvacsora szentségének elrendelése.  
Mi, kecskeméti evangélikusok minden hónap elsı vasárnapján, illetve az ünnepnapokon 
élhetünk az úrvacsorával az egyházunkban kialakult rend szerint. Nagycsütörtökön azon-
ban rendhagyó úrvacsorai közösségbe hívjuk a testvéreket. A templomi alkalmon élesztı 
nélküli, azaz kovásztalan kenyérbıl tört darabbal és egy korty borral úrvacsorázunk, 
majd az asztalközösség az istentisztelet után folytatódik, és a templomban már megkez-
dett kenyér kerül az asztalra. Így a szentséggel élés és az étkezés ezen a napon egyaránt 
megvalósulhat a gyülekezeti közösségben.  
A templomi alkalom egyúttal áldás-istentisztelet is lesz, ami azt jelenti, hogy aki igényli, 
az oltárhoz odatérdelve személyre szóló áldást is kaphat. 

Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket erre az április 5Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket erre az április 5--én, én,   
nagycsütörtökön 10 órakor kezdıdı alkalomra!nagycsütörtökön 10 órakor kezdıdı alkalomra!  

Tegyük rendbe gyülekezeti házunkat Tıserdın! Tegyük rendbe gyülekezeti házunkat Tıserdın! Tegyük rendbe gyülekezeti házunkat Tıserdın! Tegyük rendbe gyülekezeti házunkat Tıserdın!  
Április 14-én, szombaton szeretnénk rendbe tenni tıserdei Glória-házunkat, hogy a gyü-
lekezeti napok és ifjúsági táborok alkalmával szép környezetben tarthassuk programjain-
kat. Várjuk azok jelentkezését, akik szívesen segítenek a kerítésfestésben, valamint a ház 
és udvar takarításában.  

Kérjük a segítı szándékot a lelkészeknek elıre jelezni!Kérjük a segítı szándékot a lelkészeknek elıre jelezni!  

Balanyi Károly kiállításaBalanyi Károly kiállításaBalanyi Károly kiállításaBalanyi Károly kiállítása 
A gyülekezetünkben hagyományos mővészi bemutatkozások legújabb alkalmára, 
Balanyi Károly festı- és zománcmővész kiállításának megnyitójára a február 12-i isten-
tiszteletet követıen került sor. Balanyi Károly alkotásait 1976 óta számtalan kollektív és 
huszonöt egyéni kiállításon ismerhette meg a nagyközönség Limogestıl Moszkváig. Ez 
alkalommal a fıként vallási-bibliai ihletettségő mővek – Torzó, Via crucis, 
Pokolraszállás, Szent Neum, Golgota – kerültek bemutatásra. A rendkívül nehéz techni-
kával zománccá varázsolt érzések a transzcendenciát közvetítik felénk. A bemutató han-
gulatát emelte Váry Károly színmővész elıadása.        Dr. Károlyfalvi József 
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Egyházkerületi missziói napEgyházkerületi missziói napEgyházkerületi missziói napEgyházkerületi missziói nap 

Május 19-én, szombaton Bonyhádon rendezik meg az idei egy-
házkerületi missziói napot Küldetésünk Isten családjában cím-
mel. Délelıtt igehirdetés, elıadás és egy békéscsabai család 
példája által gondolkodunk el a témáról. A délutáni választék: 
interaktív mesejáték, vetített képes elıadás, imaközösség, szín-
játék Kosztolányi novellái alapján, fotókiállítás, misszió expo, 
zenei program, illetve olyan csoport is lesz, ahol a férfivá és 
nıvé teremtettségünkrıl vagy a válás okozta krízisekrıl, csa-
ládsegítésrıl lesz szó – ki-ki eldöntheti, melyikbe kapcsolódik 
be. A záró program azután újra összehozza majd a résztvevı-
ket. Zenei szolgálatok, közös éneklések is lesznek – ebben gyü-
lekezetünk egyik teológusa is közremőködik. Gyermekfoglal-
kozások egész nap lesznek, ezért családok is bátran jöhetnek! 
Ahhoz, hogy a gyülekezet igénybe vehesse az egyházkerület Ahhoz, hogy a gyülekezet igénybe vehesse az egyházkerület 
által felkínált kedvezményes utazási lehetıséget, kérjük a által felkínált kedvezményes utazási lehetıséget, kérjük a 

testvéreket, hogy részvételi szándékukat testvéreket, hogy részvételi szándékukat   
legkésıbb április 29legkésıbb április 29--ig jelezzék!ig jelezzék!  

Ünnepi istentiszteletek Ünnepi istentiszteletek Ünnepi istentiszteletek Ünnepi istentiszteletek     

Április 5-én (Nagycsütörtökön) 
10 órakor Kecskeméten – rendhagyó úrvacsorai és áldás-istentisztelet 

Április 6-án (Nagypénteken) 
10 órakor Kecskeméten – istentisztelet, 17 órakor Kecskeméten – passióolvasás 

Április 8-án (Húsvét ünnepén) 
9 órakor Helvécián, 10 órakor Kecskeméten, 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor 
Orgoványban – istentisztelet úrvacsorával 

Április 9-én (Húsvét 2. napján) 
9 órakor Kiskunfélegyházán, 10 órakor Kecskeméten – istentisztelet úrvacsorával 

Április 15-én (Húsvét utáni 1. vasárnapon) 
10 órakor Kecskeméten –  konfirmációi istentisztelet  

Aktuális gyülekezeti programok: http://kecskemet.lutheran.huAktuális gyülekezeti programok: http://kecskemet.lutheran.huAktuális gyülekezeti programok: http://kecskemet.lutheran.huAktuális gyülekezeti programok: http://kecskemet.lutheran.hu GyerekszájGyerekszájGyerekszájGyerekszáj 
Nagytesó: Anya, félek 
a vámpíroktól! 
Kistesó: Jézus a ke-
reszten legyızte a 
vámpírokat is, ezért 
nem is léteznek! 

A Magyarországi 
Evangélikus Egyház 

által szervezett hittan-
verseny egyházkerüle-

ti fordulóját Pakson 
tartották március 31-

én. Csapatunk 
(Czabán Tamás, 

Dobrai Lotti, Gróf 
Barna, Oláh Nikolett) 
2. helyezést ért el, s 

tovább jutott az orszá-
gos döntıbe. 


