
Az isteni szeretet ünnepe 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét.” (Jn 1,14a) 

Lélekzet 
Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2019/5. szám  - Karácsony 

Isten elküldte Fiát ebbe a világba, hogy 
elhozza nekünk, embereknek a legfontosab-
bat, a legdrágábbat, az Atya végtelen, soha 
meg nem szűnő szeretetét. 

Mit ünneplünk? A Megváltó születését! 
Karácsony Jézus Krisztus földi születésé-
nek emléknapja: az öröm és békesség, a 
család és gyermekség, az otthon és szülő-
föld ünnepe. Hívhatjuk nyugodtan a szere-
tet ünnepének is. 

Készülünk a megérkezésre, az Úr fogadásá-
ra, a találkozásra. Arra a találkozásra, amire 
nagy szüksége van az egyes embernek és az 
egész világnak. 

Hogyan készülünk? Csak rajtunk múlik, 
hogy mire helyezzük a hangsúlyt. Advent 
időszakát rohanással, ajándékok vásárlásá-
val töltjük? Hagyjuk magunkat elsodorni a 
fogyasztói társadalom erőszakos nyomásá-
val, hogy: „Vásárolj! Minél többet, minél 
drágábbat! Roskadozzon az ünnepi asztal! 
Ha nem elég a pénzed, vegyél fel hitelt!” 
Sodródunk, de amikor az ünnep végén lát-
juk a szanaszét heverő üres dobozokat, el-
romlott játékokat, a felhalmozott, semmire 
sem jó tárgyakat, ott belül, a szívünk mé-
lyén megszólal egy hang: ennyi az ünnep? 

Valaki így mesélte nekem: mi idén nem 
veszünk ajándékot egymásnak, de nem 
maradunk ajándék nélkül! Az érkező, a 
megszülető Úr maga az ajándék, és az a 
lehetőség, hogy ezt az örömhírt megoszt-
hatjuk egymással. 

A családban élő kisgyermekeknek adott 
ajándék más. Nekik nincs annyi élettapasz-
talatuk, hogy megértsék: mekkora ajándék 
az, hogy az ég összeér a földdel, hogy az 
ember Istentől kap soha el nem romló aján-
dékot, a Megváltót. Vigyázzunk az ünnep 
tartalmára! A mi ajándékainkban ezt az 
ismeretet adjuk tovább! 

Mentsük meg a Karácsonyt! 

Adjunk választ három alapkérdésre: 

Hol? – Szűk családi körben, barátokkal, szál-
lodában? A helyszín nem befolyásolja a tar-
talmat. Jó, ha a templomból indulunk, hogy 
megkapjuk az alaphangot, a felütést. 

Kivel? – Krisztussal, családunkkal, együtt 
azokkal, akik a szeretetet adják és befogad-
ják. 

Hogyan? – Szövetkezzünk az ünnep tartal-
mának megmentésére! A kiskarácsonyból 
legyen Nagy Karácsony az otthonunkban és a 
szívünkben. Kellenek a külső megjelenési 
formák is, az istálló, a jászol, a gyermek, a 
karácsonyfa, az énekek, az illatok, a finom 
ételek – de töltsük meg ezeket az igazi tarta-
lommal. Gyújtsunk gyertyát, és a Lukács 
írása szerinti evangélium második fejezetéből 
olvassuk el együtt a karácsonyi történetet. 
Beszélgessünk, legyen vendégünk az érkező 
Úr, és ő határozza meg ünnepünket, merít-
sünk belőle erőt, hitet, reménységet. 

Veszélyben a karácsony? Ez csak miattunk, 
emberek miatt lehetséges. Rajtunk múlik, ha 
veszélybe kerül – mint ahogyan az is, hogy 
megmentjük-e. 

A világ Megváltója ezen a karácsonyon is 
megszületik a szívekben. Nem vagyunk 
egyedül. Velünk van az Isten. És mi is együtt 
lehetünk vele a családban, a barátokkal, a 
gyülekezetünkben. 

Áldott karácsonyt! 
Kis János 

Gyülekezeti honlapunk  
(hírek, események, igehirdetések): 

https://kecskemet.lutheran.hu  

Facebook:  

Kecskeméti Evangélikus Egyház 
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Bibliaismereti vetélkedő János evangéliumáról 

November 8-án a Kecskeméti Nyugdíja-
sok Klubjainak Megyei Jogú Szövetsége 
9. alkalommal rendezte meg a bibliaisme-
reti vetélkedőt Kecskeméten. A vetélkedőn 
négyfős csapatok indultak, melyeket két 
nyugdíjas és két 7–10. osztályos diák alko-
tott. A versenyen idén összesen 13 csapat 
vett részt. 

A mi csapatunk most különleges volt, 
ugyanis Hulej Enikő lelkésznő – a felké-
szítőnk – felvetette az ötletet, hogy mek-
kora poén lenne, ha a nagyszüleim, Muli-
ter Géza és Gézáné részt tudnának venni, 
és így a négy főből három meg is lenne, és 
már csak egy fiatalt kéne magunk mellé 
vennünk ahhoz, hogy összeálljon a csapat. 

Természetesen én ezt az ötletet nagy 
örömmel továbbítottam is a nagyszüleim-
nek, akik vegyes reakciókkal fogadták. 
Nagymamám azt mondta, szívesen benne 
lenne, nagypapámnak viszont kétségei 
voltak afelől, hogy mi lesz így a kertünk-
kel, amivel még rengeteg munkája van. 
Ezért először visszautasította a felkérést, 
viszont később úgy módosította a válaszát, 
hogy ha senki más nem vállalja el, akkor ő 
beugrik. Végül Isten úgy rendezte a dolgo-
kat, hogy csak nem akadtunk egy negyedik 
tagra, ezért nagypapám is beszállt a csa-
patba. Így Ittzés Márta, Muliter Géza, 
Muliter Gézáné és Pethő Sára képviselte 
az evangélikusokat a versenyen. 

A szervező Kecskeméti Református Egyház-
község tíz könnyebb-nehezebb feladatot 
állított össze János evangéliumából. Egy-egy 
feladat megoldása után közösen, a vetélkedőt 
vezető Kuti József református elnöklelkész-
szel kiértékeltük a jó válaszokat, így körülbe-
lül nyomon követhető volt, hogy hogyan 
teljesítünk. 

A felkészülésben és a feladatok megoldásá-
ban fontos szempont volt a generációk 
együttműködése és János evangéliumának 
alapos megismerése. Csapatunk szeptember 
19-én kezdte meg a felkészülést a lelkésznő 
segítségével. Csütörtökönként délután talál-
koztunk, hogy további feladatok megoldásá-
val bővítsük ismereteinket, és leellenőrizzük, 
hogy hogyan állunk a tanulásban. 

Ezek a csütörtöki délutánok és a vetélkedőn 
való részvétel is nagyon jó hangulatban, tele 
izgalommal zajlott. Nemcsak tudásban, ha-
nem lelkiekben is sokat gazdagodtunk. 

„Mindenki nyertes, aki elolvasta János evan-
géliumát!” – fogalmazta meg Kuti József 
református elnöklelkész a verseny végén. 
Valamennyi csapat jutalmat kapott, csapa-
tunk a dobogós 3. helyezést érte el, a jelké-
pes dobogóra velünk együtt Hulej Enikő is 
felléphetett. Köszönet és hála a segítségéért 
és támogatásáért! 

Pethő Sára 

„Szólj be a papnak!” – Kecskeméten is  
Városunkban is elindult az a rendezvény-
sorozat, amelynek alkalmait az ország 
több pontján „Szólj be a papnak” címmel 
rendezik. Kecskeméten először november 
20-án szervezték meg a programot abból a 
célból, hogy az Istentől távol álló emberek 
is merjenek kérdezni az egyházról és Is-
tenről a különböző felekezetek lelkipászto-
raitól egy olyan kötetlenebb légkörben, 
mint amilyent most a Vágódeszka ham-
burgerező biztosított. 

A vitaest meghívottjai Mike Sámuel baptista 
lelkész, Feczák László görög-katolikus paró-
kus, Kuti József református lelkész, Hatházi 
Róbert római katolikus plébános és Kis Já-
nos evangélikus lelkész voltak. Tőlük bátran 
kérdezhettek az eseményen résztvevők, amit 
a bisztró egy sörrel vagy egy üdítővel jutal-
mazott. 

Az első „Szólj be a papnak” témája a pénz, a 
business és a Biblia volt, így a kérdések leg-
inkább az egyház pénzügyeire és a Szentírás 
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Ökumenikus ifjúsági óra az önfegyelemről 

hitelességére vonatkoztak. De emellett 
olyan kérdés is elhangzott, amely az egy-
házak közötti különbségekre vonatkozott. 

Érdekes volt a lelkipásztorokat ilyen kötet-
len légkörben látni, egymással és a vendé-
gekkel viccelődve, de mégis komoly dol-
gokról beszélve. A válaszokból sok érde-

kességet lehetett megtudni a különböző 
egyházak működéséről, elveiről. Már nagy 
érdeklődéssel várom a következő, remélhe-
tőleg mihamarabb megrendezésre kerülő 
alkalmat! 

Molnár Dóra 

November 29-e délután ifinkkel rendhagyó 
módon – bár már nem először – más feleke-
zetek fiataljaival együtt ökumenikus ifjúsági 
órán vettünk részt, ezúttal a házigazda refor-
mátusok szervezésében. 

Evangélikusok, reformátusok, katolikusok, 
pünkösdiek közösen beszélgettünk az előre 
meghatározott téma alapján, mely az önfe-
gyelem volt. Az igei hátteret Sámson törté-
nete adta, amit közösen hallgattunk meg, 
majd életkor szerint csoportokra bontva 
beszélgettünk. 

A közös témából mi elsősorban az időhiány 
felé indultunk el, amelyet, mint megállapí-
tottuk, sokszor a fegyelmet nélkülöző, szét-
csúszó időbeosztásunk okoz. De ugyanígy 
szóba került kamaszkori hangulatingadozá-
sunk kezelése, sőt még továbbtanulással 
kapcsolatos kétségeinkig is elkalandoztunk. 
Igazán szerencsésen alakult a beszélgetés, 
mivel nyitott, figyelmes közösség alakult ki, 
amelyben szívesen próbáltunk tanácsot adni 
egymásnak, és összemosolyogtunk, amikor 

hasonló kérdés fogalmazódott meg ben-
nünk. 

A hangulatot tovább emelte a közös ének-
lés, ahol örültünk, ha már ismert dal került 
elő, és igyekeztünk megtanulni az újakat. 
Emellett a szendvicsek sem voltak éppen 
elhanyagolhatók, melyekkel református 
testvéreink vártak minket. Az összehango-
lódást az is segítette, hogy a legkülönfé-
lébb helyeken szerzett barátainkkal talál-
kozhattunk újra, akiket korábbi önkéntes 
ténykedésekből vagy éppen az iskolából 
ismertünk. 

A program sikerét mutatja az is, hogy bár 
volt olyan, aki úgy jött, hogy egy fél óra 
múlva el kell mennie, végül mégis kijárta, 
hogy maradhasson tovább. Úgy gondolom, 
mindannyian kellemes élményekkel és 
értékes gondolatokkal feltöltődve jöttünk 
el erről az alkalomról, amelyhez hasonlón 
szívesen részt veszünk a jövőben is. 

Bálint Boglárka Eszter 

Egyházmegyei csendesnap az élő kövekről 
Ragyogó napsütésben indultunk el novem-
ber utolsó napján tíz fővel Kecskemétről 
Kiskőrösre, a Bács-Kiskun egyházmegyei 
hagyományos adventi csendesnapunkra. 
Szeretettel fogadták az érkezőket az imaház-
ban, meleg kávéval és friss pogácsával kí-
nálták őket. Kisebb-nagyobb gyülekezete-
inkből most a szokásosnál kevesebb lélek 
képviseltette magát, de a hangulat jó volt, 
ahogy az ismerősök újra köszönthették egy-
mást.  

A nap az Élő kövek téma köré szervező-
dött; középpontjában a templomot alkotó 
gyülekezet állt, illetve mi magunk, akik 
Isten templomai vagyunk. 

Lupták György esperes úr nyitó szavai 
után Győri Gábor pestszentlőrinci lelkész 
„Élő kövek temploma” címmel igen érde-
kes, humorral fűszerezett prezentációs 
tanulmányt adott elő a keresztyénség kez-
deteitől korunkig, saját gyülekezetének 
templomáig. Előadása azt a kérdést járta 



4 

Lélekzet                 2019/5. Karácsony 

A Glória énekkar adventi koncertje  

Több, mint két évvel ezelőtt megkeresett 
bennünket – gyülekezetünk Glória nőika-
rát – egy hölgy a Lakó Sándor Kamaraze-
nekarból. Konkrét ötlettel, kéréssel jött: 
szervezzünk közösen hangversenyt, amely-
ben ők szívesen kísérik az énekkart a saját 
szóló darabjaik mellett. Abban az időben 
mi még elkötelezettek voltunk a város töb-
bi protestáns kórusaival együtt a 
„Reformáció 500” zenés áhítatok közös 
szolgálatára, így nem tudtunk eleget tenni a 
felkérésnek. Az elmúlt tanévben sem sike-
rült összehangolni műsorainkat, elfoglaltsá-
gainkat. 

Idén ősszel magam jelentkeztem a zenekar-
nál, hogy most adventben megpróbálhat-
nánk a közös zenélést. Örömmel számolha-
tok be arról, hogy ez a terv december 1-jén, 
advent első vasárnapján megvalósult! Ez-
úton köszönöm a gyülekezet jelenlétét, 
hogy elfogadták meghívásunkat. Köszön-
jük Gerhát Lászlónak az orgonakíséretet, 
valamint Kis János lelkész úr támogatását 
és aktív részvételét a hangversenyen. 

A döntés új lendületet adott a kórusnak. 
Felfrissítettünk darabokat a régi repertoár-
ból, és új hangszerkíséretes műveket vá-
lasztottunk. Gyerekek bevonása is felme-
rült a tervezés folyamatában, hiszen szép 
hangú gyermekeink vannak, akik országos 
koráléneklési versenyen már bizonyítottak, 
és a szóló éneklés sem jelentett gondot 

számukra. 

A gyakorlás, tanulás alatt egyre nagyobb 
figyelmet kellett fordítanunk a szövegértel-
mezésre, szövegkiejtésre a tiszta intonáció 
mellett. Számomra különösen nagy örömöt 
jelentett Isten nagyságának, dicsőítésének 
énekben való közvetítése például a megze-
nésített Szeretet-himnusz által vagy az er-
délyi népdalban: „A Te erős hatalmadnak 
minden térdek meghajolnak…” Ebbe a 
„mindenbe” saját magamat is bele kell so-
rolnom, hogy valóban Úrnak valljam 
„Fölségedet”. A karácsony igazi üzeneté-
nek továbbadása is fontos volt az Esterházy 
darabokon keresztül: „a bűnnek gyászéje 
fényre vált”, illetve „Istenünk elküldte né-
künk Fiát” – nemcsak úgy általában, hanem 
személyesen nekünk, nekem, értem. Úgy 
gondolom, ezek többszörös átélése (a szám-
talan próbán, főpróbán zenekarral, zenekar 
nélkül) az egész kórusnak nagy ajándékot 
adott. 

Karácsonyi áldást kívánó gondolataimat a 
17. századi – általunk most is megszólalta-
tott – német dallam mondanivalójával fo-
galmazom meg: minden emberi szívbe 
jusson be Jézus, hogy a tüskés, levelet sem 
hozó életünkön tudjon áthaladni a Megvál-
tó, s az Ő jelenlététől virágot hozó, gyü-
mölcsöt termő életünk lehessen. 

Oroszné Tornyai Lilla 

körül, mit jelentett a templom egykor, 
hogyan jelent meg az évszázadok során, és 
vajon mit jelent ma számunkra? Minden 
gyülekezetnek saját temploma a legfonto-
sabb, de – mint azt Hulej Enikő lelkészünk 
hozzászólásában elmondta – nem csak ott 
érhet minket „templomélmény”, nem csak 
ahhoz a helyhez ragaszkodhatunk szívünk-
ben. 

A svédasztalos, ízletes ebédet kis csopor-
tokban beszélgetve fogyasztottuk el. Ez-
után jókedvűen ültünk neki annak a játé-
kos kvíznek, amelyet László Lajos bócsai 
lelkész immár második alkalommal készí-

tett el számunkra, s amelynek minden kér-
dése valamilyen módon a templomhoz, 
Isten hajlékához kapcsolódott a Szentírás 
alapján. Szépen felkészült, nekünk azért 
volt mit tanulni belőle. 

A csendesnapot úrvacsorás istentisztelettel 
zártuk. Bár rövid volt ez a nap, de rohanó 
világunkban nagyon kellenek ezek az el-
csendesedések, közösségi alkalmak. Az 
üzenet pedig adventben is nagyon helytál-
ló: „ti magatok is mint élő kövek épüljetek 
fel lelki házzá” (1Pt 2,5a). 

Lukács Zsuzsanna 
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Ökumenikus baba-mama találkozó 

Adventi családi délután 
December 8-án, vasárnap készülődtünk az 
adventi családi délutánra. Mikor a város-
ban leparkoltunk és az autótól sétáltunk, 
láttunk egy másik családot, akiknél szintén 
volt egy tálca sütemény. Megkérdeztük, 
hogy ők is a családi délutánra jönnek-e. 
Azt mondták, hogy igen, így velük együtt 
sétáltunk tovább. Amikor megérkeztünk a 
kecskeméti evangélikus közösség tanács-
termébe, Enikő néni, János bácsi már vár-
ta a gyermekeket, illetve a szülőket. 

Hamarosan Anikó néni is megérkezett, és 
hangszeres segítségével elénekeltünk né-
hány karácsonyi dalt, sőt valamelyiket el 
is játszottuk a kezünkkel. 

Ezt követően Enikő néni mesélt egy tanul-
ságos történetet a virágairól. Elmondta, 
hogy Isten hogyan mutatta meg számára 
egy fokföldi ibolyán keresztül az advent 
jelentését, a várakozást. Nagyon érdekesen 
és viccesen mesélte el, hogy mennyire 
várta, hogy a virág bimbója kinyíljon és 
virágozzon, de az mégsem történt meg. A 
hallottak nyomán most már értem, hogy 
türelmesnek kell lenni, mert nem minden 
akkor történik meg velem, amikor én sze-

retném, hanem akkor, amikor Isten jónak 
látja. 

A rövid áhítat után a szülők félrevonultak 
Enikő nénivel egy kisebb terembe beszélget-
ni, a gyerekek pedig ott maradtak a nagyobb 
helyiségben. János bácsi rengeteg gyönyörű 
karácsonyi tárgyat mutatott be nekünk. Mikor 
végzett ezek bemutatásával, minden gyerkőc 
odavonult a sütis asztalhoz, és mire mind-
egyik édességet megkóstoltuk, bejöttek a 
felnőttek, és elkezdődött a kézműveskedés. 
Mindenki készített gyertyát, képeslapot, vala-
ki még karkötőt is. Eközben már elkezdődött 
egy társasjáték, amiben én is játszottam. A 
két testvéremmel sokat játszottunk a gyere-
kekkel, és a szülők meg megbeszélték az 
adventtel kapcsolatos gondolataikat. 

Nagyon jó volt ez a délután, mert megismer-
kedtünk sok kedves, aranyos gyerekkel, kis 
pöttömökkel is, és sok új dolgot láttunk és 
hallottunk. A találkozó után mindenki sok 
szép élménnyel tért haza. 

Köszönjük szépen János bácsi, Enikő néni, 
Anikó néni! Erős vár a mi Istenünk! 

Jakovics Flóra 

Advent második hetében járva szokásos 
keddi, lelkes, családias baba-mama körün-
ket az a megtiszteltetés érte, hogy az ünne-
pekre készülődés közben, megállva egy 
percre, vendégül láthattuk a környező 
gyülekezetek baba-mama klubjainak tagja-
it. 

Izgalommal készültünk e szép alkalomra, 
saját kézzel írott igés lapokkal, sós és édes 
süteményekkel, finom meleg teával. So-
kan vettek részt, baptista, református és 
katolikus anyukák, segítő nagymamák is. 

Az alkalmat Kis János lelkész úr nyitotta 
meg hozzánk, édesanyákhoz szóló megha-
tó beszédével. A pillanatot az egyik kisba-
ba tette még szívhez szólóbbá azzal, hogy 
megragadta lelkész úr kezét, és rákulcsolta 
ujjait az övéire. 

Engem, aki oly sok éve már csak hívőként 
járok a gyülekezetbe, Hulej Enikő lelkésznő 
felkért, énekeljek a közösséggel. Számomra 
szívet melengető volt látni, ahogy az aprók 
megálltak, és nézték, mit is csinálok. A har-
mónium előtt ülve elfogott a nosztalgia fiata-
labb koromra, kántori múltamra emlékezve. 

A közös éneklés után Enikő vezetésével ki-
csit elcsendesültünk, majd három-négy fős 
mini csoportokat alkotva átbeszéltük a kihú-
zott igéket, és közös imát mondtunk egymá-
sért. Az alkalom kötetlen beszélgetéssel zá-
rult. 

Délelőttünk alatt éreztük Isten mindig mun-
káló kezét, átjárta a termet a Szeretet. Öröm 
volt látni, ahogy felszabadulva beszélgettek 
egymással a résztvevők, miközben gyerme-
keink önfeledten játszottak egymással. 
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Gyerekszáj  
A vasárnapi gyerekórán felelevenítjük: leg-
utóbb arról volt szó, hogy Zakariást megszó-
lította a templomban Isten angyala. Most 
azzal folytatjuk, hogy az angyal elment Má-
riához, majd Józsefhez is. Együttérző sóhaj 
szakad fel az egyik gyermekből: 

– Akkor az angyal biztos nem volt táppén-
zen! 

Hittanosom újságolja:  

–  Vasárnap megyünk templomba! 

Örömmel nyugtázom, de mivel látja, hogy 
nem értem a lényeget, megmagyarázza:  

– A testvéremet baleset érte, de csak kicsit 
sérült meg. Sokkal nagyobb baj is lehetett 
volna! Meg kell köszönnünk Istennek! 

Az utolsó hittanórán Jézus születéséról né-
zünk egy mesefilmet. Mikor megjelennek a 
bölcsek az istállónál, Mária nyit ajtót. Ők 
elmondják, hogy az újszülött királyt keresik, 
mire Mária így szól: Gyertek be!  

Kis hittanosom csóválja a fejét:  

– Én ezt nem mertem volna! 

– Mit? 

– Azt mondtam volna: Jöjjenek be! Én nem 
mertem volna letegezni a bölcseket... 

Meghívó  
Január 12-én Vladika Zsófia, február 9-én 

Kovács Katalin hirdeti az igét a 10 órakor 

kezdődő istentiszteleten, majd beszámol 

arról, mi történt vele a kecskeméti hatodév 
óta. Szeretettel hívjuk a testvéreket! 

Kicsiny csapatunkat büszkeséggel töltötte 
el, hogy részesei és vendéglátói lehettünk 
ebben a rohanó világban az ökumenikus 
baba-mama találkozónak. 

Erős vár a mi Istenünk! 

Evangélikus baba-mama klubunk nevében: 

Jászné Deli Anikó 

Ünnepi alkalmak 
Dec. 22. Advent 4. vasárnapja 

15 órakor gyermekek karácsonya - drahma-
vásárral, szeretetvendégséggel 

Dec. 24. Karácsony este 

16 órakor istentisztelet Kecskeméten  

Dec. 25. Karácsony ünnepe  
Ünnepi úrvacsorás istentiszteletek 

9 órakor Helvécián 

10 órakor Kecskeméten 

14 órakor Kerekegyházán 

15 órakor Orgoványban 

Dec. 26. Karácsony 2. napja 
Ünnepi úrvacsorás istentiszteletek 

9 órakor Kiskunfélegyházán 

10 órakor Kecskeméten 

Dec. 29. Karácsony utáni vasárnap 

10 órakor istentisztelet Kecskeméten 

Dec. 31. Óév este 

16 órakor istentisztelet Kecskeméten 

Jan. 1. Újév 

10 órakor istentisztelet és úrvacsora Kecs-
keméten 

A 2020. év igéje 
Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!  

(Mk 9,24) 


