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Ünnepi alkalmakÜnnepi alkalmak  
Nagycsütörtökön 10 órakor Kecskeméten - 
úrvacsorai és áldás-istentisztelet. Nagypénte-
ken 10 órakor Kecskeméten - istentisztelet, 17 
órakor Kecskeméten - passióolvasás. Húsvét 
ünnepén 9 órakor Helvécián, 10 órakor Kecs-
keméten, 14 órakor Kerekegyházán, 15 órakor 
Orgoványban - istentisztelet úrvacsorával. 
Húsvét 2. napján 9 órakor Kiskunfélegyházán, 
10 órakor Kecskeméten - istentisztelet úrva-
csorával. 

Gyerekszáj Gyerekszáj  
Az Útmutató 2013. évi igéje: „Mert nincsen 
itt maradandó városunk, hanem az eljövendıt 
keressük.” (Zsid 13,14) Hittanosunk ezt így 
értelmezi: 2013-ban háború lesz… 

Mit vittek a napkeleti bölcsek ajándékba a 
kisdednek? A gyerekórán kapott válasz: ara-
nyat, tömjént és marhát… 

Mikor kezdıdik a böjt? Ifisünk szerint ham-
vasztó szerdán… 

„Uram, kész vagyok veled menni akár a bör-
tönbe vagy a halálba is!” (Lk 22,33) – A pas-
siótörténet egyik nevezetes mondata ez, amely 
az egyik tanítvány, Péter ajkáról hangzik fel az 
utolsó vacsora után. Péter lelkesedése és maga-
biztossága határtalan. Úgy érzi, hite erıs, és 
Urához való ragaszkodását semmi nem ingat-
hatja meg. Felkészült bármire, és Jézusért a 
testi épségét, szabadságát, sıt még az életét is 
kész kockára tenni. Döntése komoly, elhatáro-
zása szilárd. Néha talán irigyeljük ıt ezért, 
hiszen milyen jó lenne, ha mi is képesek len-
nénk ilyen készséges keresztyénként élni! Pél-
dát vehetnénk róla… 
A bátor mondat mögött meghúzódó szemlélet 
azonban korántsem példaértékő. Péter ugyanis 
azért fogadkozik ennyire, mert meggyızıdése 
szerint a kritikus helyzetben való helytállás 
elhatározás kérdése. Bízik magában, a saját 
erejében, emberi lehetıségeiben. 
Vannak élethelyzetek, amelyeket ha akarunk, 
valóban meg tudunk oldani, de az élet igazán 
nagy próbáiban gyorsan kiderül, hogy nem 
vagyunk urai saját magunknak. Erıt vesz raj-
tunk a kétségbeesés, a félelem, az erıtlenség. 
Péter készségessége is csak pár óráig tart. A 
hajnali kakasszó már arra emlékezteti, hogy 

háromszor tagadta le a Názáretivel való isme-
retségét. Ura bőnösök kezébe került, keresztha-
lál vár rá, és Péter képtelen uralkodni félelmén, 
hogy maga is hasonló sorsa jut. Szeretne helyt-
állni, de elbukik a kritikus pillanatban, és ami-
kor szembesül ezzel, keserves sírásra fakad. 
A történetnek azonban itt még nincs vége. Jé-
zus nagypénteken életét adja a bőnösökért, és 
húsvétkor feltámad a halottak közül, legyızve 
ezzel bőnt és halált. Aki rájön arra, hogy saját 
erejébıl semmire sem jut, hogy minden készsé-
ge és elhatározása ellenére képtelen az Isten 
akarata szerint élni, és rászorul a Jézusban fel-
kínált kegyelemre, az átélheti húsvét ünnepé-
nek üzenetét. És csak az adhatja tovább mások-
nak a szabadulás örömhírét, aki maga is megta-
pasztalta, hogy Jézus kiemelte a bőn mélységé-
bıl, begyógyította sebeit, megbocsátotta bőneit 
és új, örök életre mutató távlatokat nyitott meg 
elıtte. 
Péternek szemléletváltásra van szüksége. El 
kell fogadnia, hogy esendı, és át kell élnie, 
mire képes – az ı képtelenségével együtt – a 
megváltó szeretet. Csak így hirdetheti néhány 
héttel késıbb a megtérés lehetıségét a többi 
bőnösnek. De ez már a következı nagy ünnep, 
pünkösd üzenete lesz…  

Hulej Enikı 

ELHATÁROZÁS KÉRDÉSEELHATÁROZÁS KÉRDÉSE??  
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JUDITKA HAZAMENTJUDITKA HAZAMENT  
Sándor Miklósné Mezı Judit 81 évet élt 

Böjt elsı napjának híre megdöbbentett minden-
kit, aki ismerte ıt. Úgy ment el, ahogyan élt. 
Az utolsó pillanatig dolgozott, és még akkor is 
titkolni akarta gyengeségét, amikor mentıt 
kellett hívni hozzá. 
Kérdéseink és hitetlenkedı válaszaink imád-
ságra kulcsolták kezeinket. 
Elcsendesedtünk. 
Ebben az isteni csendben kezdtük tisztán látni a 
dolgokat. Életét, küzdelmeit, az ajándékokat, 
amiket megélt és tovább adott családjában és 
gyülekezetében. 
Sokat hozott otthonról, a családból: becsületet, 
munkaszeretetet, hitet és olyan végtelen kitar-
tást, melyet mindannyian megtanulhatunk tıle. 
Életében sok próbatétel érte, de ezek súlya alatt 
nem roppant össze. Igazolni láthattuk a „teher 
alatt nı a pálma” mondást, mert volt hite feláll-
ni, továbbmenni akkor is, amikor az lehetetlen-
nek látszott. Kapott sebeket, hordozta ıket. 
Gyermeke elvesztése, férje halála után is tudott 
erıt kérni, kapni, sıt még adni is azoknak, 
akikkel találkozott. Példaadó módon tudott 
kapcsolatot teremteni mindenkivel, bárkivel. 
Életszemléletét így foglalta össze, amikor egy 
kitüntetést vehetett át egyházunkban végzett 
munkájáért: „Édesanyám révén lettem evangé-
likus. Hitoktatóm és lelkészeim útmutatása 
alapján ébredtem rá arra, hogy az ember életé-
ben az a legfontosabb, hogy elfogadják, szeres-
sék és legyen feladata. Itt mindez megvan. 
Életcélom, hogy segíteni tudjak másoknak. 
Nem csak gazdasági vonatkozású tanácsaimmal 
tudok az egyház javára lenni: az Idısek Napkö-
zi Otthonában végzett szolgálat lehetıséget ad 
a gyülekezetünk idısebb tagjaival való találko-
zásra.” 
Nem a halálé az utolsó szó.  
Felfelé nézünk! Krisztusra, aki legyızte. Aki 
arra tanít minket, hogy elfogadjuk: találkozunk! 
Köszönjük, amit kaptunk, és megpróbáljuk 
tovább vinni, tovább adni Isten dicsıségére. 

Kis János 

 „Az imádkozásban legyetek kitar-

tóak, és legyetek éberek: ne szőn-

jetek meg hálát adni.” 
(Kol 4,2) 

Az ige elsı része – „Az imádkozásban legyetek 
kitartóak” – azt jelenti, hogy ha kérünk valamit 
és Isten nem teljesíti azonnal, akkor is legyünk 
kitartóak, mert egyszer biztosan teljesíteni fog-
ja. Személyes tapasztalatom, hogy sok éve 
imádkoztam azért, hogy kistestvérem szüles-
sen, soha nem adtam fel, bár voltak pillanatok, 
amikor már reménytelennek gondoltam, de 
végül nem hagytam abba a kérlelést, és meg-
született a kistestvérem, Róza. 
A második rész – „és legyetek éberek” – arra 
vonatkozik, hogy ha imádkozunk, annak legyen 
értelme, lényege. Ne csak azért imádkozzunk, 
mert valaki azt mondta, hanem mert az nekünk 
jó. Beszélhetünk Istennel, ı támaszt ad nekünk, 
neki mindent elmondhatunk, ı megért minket. 
Ha ezt nem érezzük magunkban vagy esetleg 
nem vagyunk biztosak a hitünkben, akkor sem 
vész kárba az imádság, Isten biztosan „jó néven 
veszi” a törekvéseinket. Velem már történt 
olyan, hogy a templomban imádság közben 
elgondolkodtam teljesen más dolgok felé. 
A harmadik, befejezı részben – „ne szőnjetek 
meg hálát adni” – elmondja, hogy folytonosan 
dicsérjük Istent. Köszönjük meg a segítséget, 
hogy van nekünk. Köszönjük meg neki, hogy 
meghallgatott minket, és megpróbálja teljesíte-
ni kéréseinket. 
Ez az ige felhívja figyelmünket az imádkozás 
fontosságára, hogy nekünk és Istennek is fontos 
és jó, ha beszélgethetünk. Az Istennel való 
beszélgetés nekem olyan, mintha feloldoznának 
a bőneim alól; úgy érzem, hogy Isten megértet-
te és elfogadta a cselekvésemet. 
Ez az ige szerintem mindenki számára tanulsá-
gos lehet. 

Berta Bianka 7. osztályos tanuló 

A fogalmazás szorgalmi feladat volt a hittan-

órán. 
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Tavaly novemberben indult egy gyászfeldol-
gozó csoport. Mi a célja és hogyan mőködik? 
İsztıl tavaszig, az év sötét idıszakában kéthe-
tente találkozunk azokkal a gyászolókkal, akik 
küzdenek a gyászukkal vagy akik egyáltalán 
gyászolnak. Ez egy zárt csoport, tehát elıre 
bejelentkezés alapján állandó tagokból áll. 
Célja, hogy a fájdalmat, a veszteséget kimond-
va, tudatosítva sikerüljön közösen és egyénen-
ként megtalálni azt az erıforrást, ami az itt 
maradót mégis az életbe vezeti vissza, és meg-
tanítja, hogy a gyász tapasztalata által növeked-
hessen, vagy máshogyan forduljon a saját életé-
hez, a körülötte levıkhöz. 

Miért kell ehhez külön csoport? 
Talán pont azért, mert félünk a gyászolóktól, a 
haláltól. Nem is találkozunk vele, csak akkor, 
amikor hirtelen érintettek leszünk, amikor vala-
ki a közvetlen közelünkben hal meg. Nincs 
igazi élményünk, mintánk arról, hogy hogyan is 
kell, lehet ezt megélni. Nem azzal a tapasztalat-
tal növünk fel, hogy a halál az élet része. 
A gyászolóval szemben a társadalmi, de még a 
szőkebb köröknek a hozzáállása is inkább elke-
rülı, mint támogató vagy megértı. Gyászoló-
ként gyorsan talpra akarunk állni, és ez a gyá-
szolóval szemben is kimondatlan külsı elvárás. 
Pedig a gyász, a gyászmunka természetes fo-
lyamat, idıre van hozzá szükség, és az nem is 
rövidíthetı le. Sokszor a család is, a baráti kör 
is elfárad, pedig a gyászolónak természetes és 
jogos igénye, hogy meghallgassák. Ezért lehet 
segítség egy ilyen csoport. 

Nem sok egy gyászolónak egy másik ember 
fájdalmát is magára venni? 
A gyászcsoport tagjai nem veszik magukra a 
másik ember fájdalmát, pusztán kísérik egy-
mást, mint egy sorsközösség tagjai. A sorskö-
zösség pedig biztonságot ad. Oldja az elszigete-
lıdést, amit a gyászolók oly sokszor megélnek. 
A gyászoló már nem egyedül van a fájdalmá-
val, hanem meglátja a másik ember küzdelmét 
is, és már ketten mennek egymás mellett. Ezért 
egy ilyen csoport nem felerısíti a fájdalmat, 
hanem elısegíti a gyász feldolgozását, és alkal-

mat ad a belsı erıforrások keresésére és megta-
lálására. Így történhet meg, hogy a csoport 
tagjai nemcsak kapnak, hanem adnak is. 

Kecskeméten ez az elsı ilyen csoport. Van 
még máshol is az országban? 
Németországban, az Egyesült Államokban 
természetesek az ilyen fajta önsegítı csoportok. 
Magyarországon ez lassan alakul még, de bizta-
tó kezdeményezések vannak. Gyászcsoport 
több helyen mőködik az országban, többek 
között Gyırben, Veresegyházán, Nyéklád-
házán, Gödön, Dunaföldváron, Miskolcon, 
Zalaegerszegen, Szentendrén, Budapesten pe-
dig több is. Továbbá meg kell említeni, hogy az 
interneten is egyre több cikket lehet találni a 
témához. A gyászfeldolgozás igényes oldala a 
Napfogyatkozás Egyesület www.gyaszportal.hu 
honlapja. 

Csány Katalin tanár, mentálhigiénés szakem-
ber, gyászcsoportvezetı. Kapcsolatfelvétel: 
gyaszcsoport.kkmet.kata@gmail.com 

KECSKEMÉTI GYÁSZCSOPKECSKEMÉTI GYÁSZCSOPORTORT  

ÚJABB MŐVÉSZI ÚJABB MŐVÉSZI   
BEMUTATKOZÁSBEMUTATKOZÁS  

Gyülekezetünk Arany János utcai épületében 
folyamatosan történnek a mővészi bemutatko-
zások. Idén az elsı ilyen alkalomra a március 
3-i, böjt harmadik vasárnapi istentiszteletet 
követıen került sor. 
A vasárnap zsúfolt programja ellenére többek 
érdeklıdésére számot tartott Kırös Sára és 
Csúzdi Szabó Erika képzımővészek kiállítása. 
A Kalmár Pál presbiter testvérünk által szer-
vezett tárlatot Turay Kamil író, filozófus, esz-
téta nyitotta meg. 
A különféle technikákkal (hagyományos festé-
szet, tőzzománc) elénk tárt alkotások biblikus, 
egyházi, mitológiai, népmesei motívumokat 
jelenítenek meg. A népi, szecessziós, expresz-
szív mővészi eszközök különösen elgondol-
kodtatóvá teszik a lelkészi hivatal nyitva tartá-
sa idejében megtekinthetı mőveket. 

Károlyfalvi József 
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EMLÉKEZÉS A DONEMLÉKEZÉS A DON--KANYKANYAR AR   
ÁLDOZATAIRAÁLDOZATAIRA  

Hogyan is kezdıdött? Kecskemétre jött a Mer-
cedes – és ezáltal sok német család is városunk-
ba költözött. 
Egy vasárnap, az istentisztelet elıtt Hulej Enikı 
és Kis János lelkészek bemutatták nekünk a 
Knop családot, akikkel azóta gyakran találko-
zunk a templomban, lányunk és családja pedig 
a hétköznapok során is. Gesa Knop kezdemé-
nyezése volt, hogy a „kecskeméti” német gye-
rekek Budapestre járjanak az ottani német gyü-
lekezetbe konfirmandus oktatásra. Ennek révén 
vált lehetıvé 2012 októberétıl, hogy havonta 
egyszer német nyelvő istentiszteletet tartsunk 
Kecskeméten – Johannes Erlbruch lelkész úr 
áldozatkészsége és a mi gyülekezetünk fogadó-
készsége révén. 
Harminchárom év után most elıször hallhattam 
német nyelvő prédikációt! Igaz, hogy ez idı 
alatt gyakran voltam Németországban, de soha 
nem nyaralni, hanem mindig munkával egybe-
kötött úton, hétköznapokon. Az egyetlen evan-
gélikus istentisztelet, amelyen ez idı alatt részt 
vettem Németországban, az az ötvenéves kon-
firmációs jubileumom alkalmából volt 2005-
ben, mert akkor kifejezetten ez okból mentem 
„haza” Brandenburg tartományba. 
Magyar nyelvtudásommal tudom ugyan követ-
ni a magyar prédikációkat, de sok finomságot 
az ember csak az anyanyelvén ért meg, érez át. 
Ezért különös hálával tartozom én, személy 
szerint is Erlbruch lelkész úrnak azért, hogy 
vállalja ezt a megterhelést, és havonta egy va-
sárnap este eljön Kecskemétre. A mi lelkésze-
inknek is köszönjük, hogy ránk fordítják azokat 
az estéiket. 
Bizonyára a Mercedesnél dolgozó német csalá-
dok számára is fontos, akik kb. három évig 
tartózkodnak Kecskeméten, hogy nemcsak 
Budapesten van lehetıség arra, hogy német 
istentiszteleteken vegyenek részt, hanem itt, 
Kecskeméten is. Ezt az igényt látjuk, mert alka-
lomról alkalomra nı az istentiszteleteken részt 
vevık száma. 
Március 3-án délelıtt a mi kecskeméti gyüleke-
zetünknek a német testvérekkel közös, kétnyel-
vő istentiszteletét feleségem és én különösen 

szépnek tartottuk. Ezen a vasárnapon gyönyörő 
templomunk szinte teljesen megtelt. Jó lenne, 
ha gyakrabban lehetnének ilyen közös alkalma-
ink. Ennek a német és magyar istentiszteletnek 
a liturgiáját Erlbruch és Kis lelkész urak na-
gyon jól oldották meg a német és magyar prédi-
kációval és a közös úrvacsorával. 
Harminchárom éve élek Kecskeméten német 
állampolgárként. İsz óta, de fıként március 3-
a óta úgy érzem, most vált teljessé hitéletem, 
amióta hitemet anyanyelvemen hallott igehirde-
tések, énekek által élhetem meg. Az apám leg-
kedvesebb Luther-énekét is itt hallhattam újra 
németül: Ein feste Burg ist unser Gott (Erıs vár 
a mi Istenünk).            Mann Axel 

Német istentisztelet legközelebb április 14-én 

18 órakor lesz, a német fiatalok konfirmáció-

jára pedig május 19-én 15 órakor kerül sor.  

KÉTNYELVŐ ISTENTISZTKÉTNYELVŐ ISTENTISZTELET KECSKEMÉTENELET KECSKEMÉTEN  

Hetven éve – miután 1943. január 12-én a 
vörös hadsereg az urivi hídfınél áttörte az 
arcvonalat – zajlott le a magyar hadtörténelem 
talán legnagyobb katasztrófája, a 2. magyar 
hadsereg doni veresége. A nagyarányú, páncé-
los túlerıvel, mínusz 40 celsius fokos hideg-
ben harcoló kétszázezer fıs magyar hadsereg 
állományának mintegy fele elesett, eltőnt, 
fogságba esett. 
Kecskeméten a 2. hadsereg, a 13. könnyőhad-
osztály és a 7. gyalogezred emlékére januárban 
megemlékezést tartottak a városházán, febru-
árban pedig a még köztünk élı résztvevık 
jelenlétében kiállítás nyílt a Cifrapalotában. 
Nekünk is emlékezetünkben kell tartani ezt az 
áldozathozatalt, mert Vitéz Jány Gusztáv ve-
zérezredes (1883–1947) is evangélikus volt. 
Hitét így fejezte ki 1947 novemberében, jog-
szerőtlen, igazságtalan halálos ítélete elıtt: 
„Nem én vagyok erıs, hanem aki mögöttem 
áll, Krisztus.” 
Csak emlékeztetıül: gyülekezetünk volt tagjai, 
Seybold Károly és Dorogi Károly is e hadsereg 
tisztjei voltak.          Károlyfalvi József 
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Február közepén folytatódott a novemberben 
megkezdıdött országos presbiterképzı tanfo-
lyam egyházunk révfülöpi oktatási központjá-
ban. Ismét összegyőltek az ország legkülönbö-
zıbb részeibıl érkezı presbiterek egy közösen 
eltöltött hétvégére, hogy tovább bıvítsék isme-
reteiket Isten igéjérıl és evangélikus egyhá-
zunkról. 
Dr. Hafenscher Károly igazgató úr már jó is-
merısökként üdvözölte a résztvevıket. Bár 
eddig csak néhány napot töltött velünk, elmon-
dása szerint mégis úgy érzi, hogy régóta ismer 
minket, mert egy testvéri közösség tagjaiként 
félszavakból is megértjük egymást. Ez a testvé-
ri szeretet érzıdött a vendéglátás magas színvo-
nalán, a finomabbnál finomabb ételeken, me-
lyek felszolgálásában maga az igazgató úr is 
segédkezett. 
Az elıadások a tavaly elkezdett témákhoz iga-
zodtak. A korábbi elıadók mellé csatlakozott a 
képzés programjának egyik összeállítója, dr. 
Fabiny Tibor, a Károli Gáspár Református 
Egyetem professzora, aki elıadásaiban nagy 
átéléssel adott átfogó képet a hit kérdéseirıl, 
Luther teológiájáról és egyházunk tanításáról. 
Ismertette hitvallásainkat, köztük az Ágostai 
Hitvallást is, amelyre más elıadók is hivatkoz-
tak. Ezt azért is éreztem fontosnak, mert noha 
ez legkorábbi evangélikus hitvallásunk 
(régebben ezért ágostai hitvallású evangélikus-
ként is neveztek minket), mégsem ismerjük 
igazán. 
Dr. Garádi Péter a gyülekezetépítés után, ah-
hoz szorosan kapcsolódva most a misszióról 
tartott nagy figyelemmel kísért elıadást, melyet 
kiscsoportos beszélgetés követett. Ezt a gyakor-
lati tapasztalatok és személyes élmények tették 
megragadóvá és életközelivé. Tanulságként azt 
vihettük magunkkal, hogy ha az egyház nem 
folytat missziót, akkor elsorvad, a missziót 
végzı gyülekezetek viszont képesek nemcsak 
élni, hanem épülni és megújulni is. 
A hétvégét körünkben töltötte Gáncs Péter 
elnök-püspök úr. Részt vett a presbiteri szolgá-
latról tartott kerekasztal beszélgetésen is, ahol 
közvetlen hangulatban esett szó aktuális kérdé-

sekrıl, így a kötelezıen választható hittanokta-
tás kapcsán felmerülı nehézségekrıl és lehetı-
ségekrıl, valamint a szeptemberben megrende-
zendı országos presbitertalálkozóról. 
Az elıadásokon túl esténként közös gitáros 
éneklésen is részt vehettünk, vagy egy-egy 
szelet zsíros kenyér mellett kötetlen beszélgeté-
seken is jobban megismerhettük egymást és 
ezen keresztül a különbözı helyzető gyülekeze-
tek örömeit és gondjait, ezzel is erısítve az 
összetartozás érzését. 
A tanfolyamot lezáró istentisztelet éppen az 
elsı böjti vasárnapra esett, ráhangolva minket a 
húsvétra felkészítı, Istenre figyelı idıszakra. A 
testvéri közösség jegyében a liturgiát vezetı 
igazgató úr és az igét hirdetı püspök úr mellett 
mi, presbiterek is végeztünk szolgálatot igeol-
vasással, imádsággal, az úrvacsorában pedig a 
Jézussal, Megváltó Urunkkal való közösséget is 
átélhettük. Lelki útravalóként a „Jer, örvend-
jünk, keresztyének” címő, Luther Márton írásai-
ból összeállított mindennapi áhítatos könyv új 
magyar kiadásának egy-egy példányát kaptuk 
az országos egyház ajándékaként. Az együtt 
töltött három tartalmas nap után tudásban és 
lelkiekben is gazdagodva térhettünk haza, hogy 
még elkötelezettebben folytathassuk szolgála-
tunkat.                  Székely Gábor 

Az elsı alkalomról írt beszámoló: 

http://kecskemet.lutheran.hu/kronika/2012/

presbiterkepzo-tanfolyam 

PRESBITERKÉPZİ TANFOPRESBITERKÉPZİ TANFOLYAM RÉVFÜLÖPÖNLYAM RÉVFÜLÖPÖN  

EGYHÁZKERÜLETI EGYHÁZKERÜLETI   
MISSZIÓI ÉS CSALÁDI NAP MISSZIÓI ÉS CSALÁDI NAP   

Kiskırös, 2013. május 11.Kiskırös, 2013. május 11.  
Szakítva hosszú évek hagyományával az egy-
házkerület vezetése idén Kiskırösön rendezi 
meg a missziói napot, nagy lehetıség és feladat 
elé állítva ezzel a Bács-Kiskun Egyházmegye 
gyülekezeteit, köztük minket, kecskemétieket 
is. A változatos programok a tolerancia témájá-
hoz kapcsolódnak, és a gyermekektıl az idıse-
kig, az érdeklıdıktıl a mélyen vallásosakig 
mindenkinek lelki gazdagodást ígérnek. 
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Az igehirdetésekben a „Légy türelemmel hoz-
zám!” kérés és a „Szép szavak vagy valóság?” 
kérdés kerül elıtérbe. A párhuzamos progra-
mok között szerepel egy Afrikából hazatért 
misszionárius házaspár beszámolója, a gödöllıi 
Club Színház és a Sztehló iskola diákjainak 
színházi elıadása, teológushallgatók könnyőze-
nei koncertje, Weöres Sándor-emlékmősor, 

imádkozó és orgonazenés elcsendesedés a 
templomban, valamint fórumbeszélgetés a püs-
pök úrral a tolerancia és misszió összeegyeztet-
hetıségérıl. És természetesen a nap áldása lehet 
számunkra a kecskeméti és más gyülekezetek 
tagjaival való találkozás... 

Részletek: http://kecskemet.lutheran.hu/

esemenyek/2013/misszio 

Jézus szenvedésének és feltámadásának történetét az evangéliumok az utolsó fejezetekben részletesen 
ismertetik. Kvízünk a bibliai történetek alapján készült. A helyes válaszok melletti betőket összeolvasva 
egy Jézussal kapcsolatos kifejezést kapunk. A helyes megfejtés megtalálható a gyülekezeti honlapon. 

1. Mikor vonul be Jézus szamárháton Jeruzsálembe? 
 Á. virágvasárnap   I. nagycsütörtökön A. pünkösdkor 

2. Hol tartózkodik a nagyhét elsı napjaiban napközben Jézus? 
 S. az Olajfák hegyén  L. a Golgotán  R. a templomban 

3. Mit ünnepelnek a páska ünnepén a zsidók? 
 T. a szabadulást Egyiptomból Y. a szabadulást Babilonból Á. Jézus halálát 

4. Melyik szentség kötıdik nagycsütörtökhöz? 
 Z. keresztség   P. gyónás  A. úrvacsora 

5. Hol fogják el Jézust? 
 S. a templomban   A. az utolsó vacsorán T. a Gecsemáné kertben 

6. Hová viszik Jézust elıször kihallgatásra? 
 L. a nagytanács elé  T. a helytartó elé  U. a király elé 

7. Mennyi pénzt kap a fıpapoktól az áruló? 
 V. 100 aranyat   A. 30 ezüstöt  O. 10.000 tálentumot 

8. Kit emlékeztet kakasszó a bőnére? 
 S. Júdást   O. Tamást  N. Pétert 

9. Ki mondja Jézusra mutatva: „Ecce, homo”, azaz „íme, az ember”? 
 K. Kajafás   F. Heródes  B. Pilátus 

10. Ki segít Jézusnak vinni a keresztet? 
 I. Arimátiai József  Á. Cirénei Simon  Í. Nikodémus 

11. Hányszor szólal meg Jézus a kereszten? 
 A. egyszer   N. háromszor  R. hétszer 

12. Húsvét hajnalán kik mennek elıször Jézus sírjához?  
 I. Péter és János   E. Tamás  Á. az asszonyok 

13. Mirıl ismerik fel Jézust az emmausi tanítványok? 
 N. a kenyér megtörésérıl  L. a külsejérıl  T. a szavairól 

13+1. Melyik tanítvány kételkedik, amikor társai beszámolnak a Feltámadottal való találkozásról? 
 A. János    Y. Tamás  Ó. Péter 

Megfejtés: __________________________________________ 


