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„Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha 
valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az 
ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő 
pedig énvelem.” (Jel 3,20) 

„Ez a karácsony más lesz!” – hallom egyre 
többször, mind több embertől, különféle 
összefüggésekben. Aggodalmat és félelmet 
érzek a szavak mögött. Nem fogunk tudni 
felkészülni, nem valósulhatnak meg a meg-
szokott karácsonyi szokásaink, nem lehet 
együtt a nagy család. A veszélyhelyzetet 
komolyan kell vennünk. Felelősséggel tarto-
zunk minden embertársunk iránt. Nem ve-
szélyeztethetjük sem a magunk, sem ember-
társaink egészségét. De a veszélyhelyzet 
miatti korlátozások hatálya nem terjed ki 
arra az igazi szeretetre, amit Jézus hozott az 
embernek azon az első karácsonyon! 

Adjuk tovább a jó hírt: Jézus megszületett! 
Megszületett kétezerhúsz évvel ezelőtt, és 
ebben a vészterhes 2020-as évben is meg-
születik. 

Mindent meghatároz a készülésünk, várako-
zásunk, amelynek körülményei és formái 
újak lehetnek ugyan, de karácsony valódi 
tartalmához, jelentéséhez mi semmit nem 
tehetünk hozzá. Elvehetünk viszont belőle, 
ha nincs hitünk és reménységünk. Akkor a 
szeretet isteni ajándéka sem lehet a mienk. 
Karanténba zárt világunk, kijárási tilalom-
mal sújtott napjaink jó lehetőséget adnak 
arra, hogy közelebb kerüljünk az érkező 
Jézushoz, aki helyet keres, szállást kér a 
szívünkben, az életünkben. Születésekor 
nem volt számára hely. Istállóban, barmok 
között érkezett meg erre a világra. Mi ad-
junk helyet neki a szívünkben. Engedjük be 
őt, akinek a születésnapját ünnepeljük. 

Ezen a karácsonyon nélkülöznünk kell a 
találkozásokat. Nem gyülekezhetünk, nem 
látogathatjuk meg egymást, megszokott 
formájában nem ülhetjük körül az ünnepi 
családi asztalt, de a Krisztustól tanult találé-

kony szeretet segít új megoldásokat találni 
arra, hogy az ünnep valódi ünnep legyen. Ha 
Isten békessége és szeretete átjárja szívünket, 
semmi sem gátolhat meg abban, hogy meg-
hitt közösségben legyünk közel és távollevő 
szeretteinkkel egyaránt. Most erre készül-
jünk, ez az ajándék. Nem látható, kézzel meg 
nem fogható, de nélkülözhetetlen az élet 
folytatásához. Idősek, középkorúak, fiatalok, 
gyermekek, férfiak és nők, gazdagok és sze-
gények, hívők és hitetlenek számára egy-
aránt.  

Adventus Domini. Az Úr jön! Érkezik!  

Végre egy jó hír a temérdek rossz hír között. 
Ő megoldja a legnagyobb problémáinkat is, 
hozza azt, amire szükségünk van, hogy védve 
legyünk, hogy megmeneküljünk minden 
veszélytől. A teljes embert akarja magához 
ölelni, ezért születik meg, és ezért vállalja az 
emberi sorsot. Szétosztja szeretetét, amely 
maga az élet, több minden emberi értéknél.  
Miattunk jön, értünk jön!  

Lesz karácsony!  

Havas vagy sáros, fagyos vagy meleg, nem 
tudjuk. De másságában is, bezártságban, 
maszkban is legyen igazi, békés, áldott és 
teljességet adó mindannyiunk számára. 

Tárjunk ajtót, engedjük be a zörgető Urat. 
Biztosak lehetünk benne, hogy Jézus ott áll, 
készen a találkozásra, kezében a nekünk ké-
szített személyes ajándéka. Zörget, hogy 
átadhassa azt, ami a miénk, amire szüksé-
günk van, ami el nem múló örömmel és bé-
kességgel tölti be jövőnket.  

Kis János 

Jer, tárjunk ajtót még ma mind!  
A legnagyobb király van itt, Kit Úrnak 
vall a föld s az ég, De mint Megváltó jő 

közénk, Hogy hozzon békét, életet.  

Jer, mondjunk néki éneket:  
Ó, áldlak boldogan, Én alkotó Uram!  

(Evangélikus Énekeskönyv, 137. ének) 



2 

Lélekzet                 2020/5. Karácsony 

A lényeg most is ugyanaz! 
Úgy gondolom, bátran kijelenthetem mind-
annyiunk nevében, bármilyen élethelyzet-
ben vagyunk is, hogy az idei év más volt, 
mint a megszokott. Ha közvéleménykuta-
tást tartanék erről, nagy valószínűséggel azt 
hallanám túlnyomó részben, hogy ez az év 
rosszabb, mint a többi. Rosszabb, mert bi-
zonytalanságban élünk, rosszabb, mert féle-
lem vesz körül minket, rosszabb, mert ke-
vesebbet és nem a megszokott módon lehe-
tünk együtt a szeretteinkkel… 

Mindezek után talán szóba kerülne sokak 
legjobban várt időszakának, a karácsonynak 
a közeledése, és az, hogy idén ez is más és 
előre láthatóan ,,rosszabb” lesz.  

Mostanában sokszor hallottam különböző 
korosztályok képviselőitől, hogy korábban 
ezt az ünnepet várták és szerették a legjob-
ban, idén azonban nem várják, hiszen úgy-

sem lehet együtt a család, úgysem lesz nagy, 
ünnepi módon megterített asztal, nagy ajándé-
kozások, és hogy egyáltalán így már értelme 
sincs az egésznek. Így tényleg nincs már ér-
telme? Nem hinném! Ugyanis a lényegről, 
sajnos, a karácsonnyal kapcsolatban is hajla-
mos az ember megfeledkezni. A lényeg pedig 
élethelyzettől függetlenül mindig ugyanaz! 
Krisztus születése, illetve ennek a nagyszerű 
eseménynek a megértése és átélése. Ezt pedig 
nem tudja befolyásolni semmiféle járvány! 

Rajtunk áll és a mi döntésünkön múlik, ho-
gyan éljük meg az idei karácsonyt. Búslako-
dunk a változón és a hiányokon, vagy örülünk 
az Állandónak, és próbáljuk a legtöbbet ki-
hozni az ünnepből. Hiszem, hogy az utóbbi 
lehetőséget választva talán más, de igazán 
különleges karácsonyunk lehet idén! 

Molnár Dóra 

Gyülekezeti honlapunk  
(hírek, események, igehirdetések): 

https://kecskemet.lutheran.hu  

Facebook:  Kecskeméti Evangélikus Egyház 

YouTube: Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet 

Ne legyen megszokott a csoda! 
„Az idei ádventünk nem olyan, mint a meg-
szokott” – mondogatjuk. Most valahogy 
minden más. Mert nem vásárolhatunk akkor, 
amikor nekünk jól esne, mert este nyolcig 
haza kell érnünk, mert mindenhol maszkot 
kell hordanunk, mert számolgatnunk kell, 
nehogy tíznél többen legyünk.  

És vannak fájóbb lemondások is: nincs úr-
vacsora, nem énekelhetünk, nem érezhetjük 
olyan kézzelfoghatóan a lelki közösséget 
egymással, le kell mondanunk az ünnepi 
ráhangolódást, feltöltődést jelentő ádventi, 
karácsonyi hangversenyekről.  

Hát hogyan tudnánk így megteremteni ma-
gunkban az örömteli várakozás békéjét, 
harmóniáját?! 

Az igazi kérdés azonban mégis az, hogy 
mindezek ellenére el tudjuk-e hinni: az ád-
vent jelentősége nem függ pandémiától, 
karanténtól, a megszokott, jól beváltnak 
gondolt menetrendtől. Az üzenete akkor is 
ugyanaz a biztató, vigasztaló reménység, ha 
ténylegesen nem is élhetjük át a jézusi kö-
zösség összetartó erejét, ha úgy érezzük, 

korlátok, lemondások, kényszerű áldozat-
vállalások akadályoznak az örömhír teljes, 
önfeledt átélésében.  

Vajon észre tudjuk-e venni, hogy a mostani 
szokatlan ádventben nem a körülményekben 
történik a legnagyobb változás, hanem ab-
ban, hogy az isteni gondviselés, kegyelem 
még erőteljesebben, még nyilvánvalóbban 
jelenik meg életünkben? 

„Az idei ádventünk nem olyan, mint a meg-
szokott” – mondogatjuk. És valóban. Adja a 
Mindenható, hogy soha ne tudjuk megszok-
ni azt a csodát, kegyelmet, amit minden 
ádventi, karácsonyi időszakban átélhetünk! 

Gerhát László 
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Advent első hetében az online bibliakörön az 
aznapi igét olvastuk 1Móz 26,3-ból: „én 
pedig veled leszek, és megáldalak…” Az 
elmúlt évek bibliaiskolai alkalmain az Ószö-
vetséget tanulmányozva számtalanszor 
szembetaláltuk magunkat Isten ezen ígéreté-
vel, melyet népének adott. (Egyik kedvenc 
részem: „Maga az Úr megy előtted, ő lesz 
veled. Nem hagy el téged, és nem marad el 
tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!” [5Móz 
31,8]) 

December 1-jén, az említett online alkalmon 
elhangzott felénk a kérdés: hogyan, miben 
érezzük, hogy velünk az Isten? Többen meg-
osztottuk tapasztalatainkat úgy általában, de 
konkrét esetet felidézve is. 

Pár nappal később olyan helyzetbe kerültem 
Lajosmizse, illetve az M5-ös autópálya felé 
haladva, amikor hatványozottan megmutatta 
az Úr, hogy minden ígérete igaz. Megérez-
tette velem/velünk, hogy velünk van. Lebo-
rulva adtam/adok hálát az Ő kegyelméért. 

Szokás szerint imával indultunk el Kecske-
métről aznap reggel lányommal, s a kérés 
mellett erősen hittem is, hogy megőriz ben-
nünket az Isten. Alig hagytuk el Kecskemé-
tet, érdekes csapadék jelent meg az autóüve-
geken, miközben gyönyörűen sütött a nap, 
felhő sehol. Jelzés is lehetett ez, hogy síkos, 
nedves az út, de nem nagyon fogtam fel 

ennek jelentőségét mindaddig, amíg a for-
galmi helyzet erős fékezésre nem kényszerí-
tett. 

Hosszú időnek tűnt a fékezési szakasz, de 
azt tapasztaltuk, hogy a fék nem fog kellő-
en, és nem tudott megállni az autó. Ennek 
ellenére belül („belül”) nyugalmat éreztem, 
de láttam, hogy bele fogok csúszni az előt-
tem álló(?), fékező(?), lassító(?) autóba. 
Nem volt más megoldás. 

Az ütközésnek egészségügyi következmé-
nye nem lett, az autók testében viszont csú-
nya károk keletkeztek. Megdöbbentem a 
csodán: semmi ütközést, rándulást nem 
éreztünk. „Valaki” teljes védelmet adott. Ez 
a védelem az Istentől jött, melyért nem győ-
zök hálát adni. Az Úr valóban fogta a ke-
zem, s megvédett a nagy bajtól valamennyi-
ünket. Egészen közel éreztük magunkhoz az 
Urat, az Ő védelmét, gondoskodását, óvó 
szeretetét. 

Megtapasztaltam annak az igének az üzene-
tét, melyet Enikő lelkésznőnk küldött át 
nekem, megismerve a velem történteket: 
„Mielőtt kiáltanának, én már válaszolok, 
még beszélnek, és én már meghallgat-
tam” (Ézs 65,24). 

Erős vár a mi Istenünk! Immánuel! 

Oroszné Tornyai Lilla 

Immánuel – „Velünk az Isten!” 

Áldások éve 
Az idei év megannyi nehézsége és kihívása 
mellett legalább ennyi örömöt és pozitívu-
mot hozott az életünkbe. Isten jelenlétét még 
erősebben éreztük az év során, mint koráb-
ban: napról napra megtapasztalhattuk, hogy 
egyengeti a lépteinket, elhárítja az akadályo-
kat előttünk, és vezet minket az utunkon. 

Istennek hála az esküvőnket és a lakodal-
munkat az eredetileg tervezett módon meg-
tarthattuk szeptemberben, nem kellett komp-
romisszumot kötnünk, átszerveznünk, le-
mondanunk. A „nagy napon” egész végig 
intenzíven éreztük Isten jelenlétét, hogy 

valóban az Ő áldásával indítjuk a házaséle-
tünket. 

Az esküvőnk után még éppen eljutottunk 
egy „kisnászútra” is, egy belföldi hosszúhét-
vége keretében, még a szálloda-bezárások 
előtt (de tényleg egy-két nappal előtte). 

A legnagyobb ajándék azonban, amit Isten-
től kaptunk, a gyermekáldás öröme. A ba-
bánk „első próbálkozásra” megfogant, 
egészségesen fejlődik, már túl vagyunk az 
első trimeszteren, komplikációk nélkül. A 
mai világban ez a sima fogantatás hatalmas 
kincs, és nem győzünk hálát adni Istennek, 
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hogy ilyen kitüntetett figyelemmel és gond-
viseléssel van irántunk. 

Gyakorlatilag minden tervünk Isten áldásá-
val teljesült, pont úgy – vagy még talán 
annál is jobban! –, ahogyan szerettük volna 
és ahogyan imáinkban kértük. 

Nem győzünk hálát adni, és köszönetet 
mondani a rengeteg örömért, amivel meg-
ajándékozott minket ebben az évben (is), és 
amiért valóban, érezhetően minden nap 
velünk van és segít bennünket. 

Talán azért érezzük most intenzívebben, 
hogy velünk van Isten, mert mi is jobban 
figyelünk rá. Mivel nincs annyi programle-
hetőség, több időnk van nyugalomban len-

ni, lecsendesülni, befelé fordulni, és meghal-
lani Isten üzenetét. 

Őszintén szeretnénk és törekszünk is rá, 
hogy ezt meg tudjuk tartani a veszélyhelyzet 
elmúltával is, és a Vele kialakult szoros kap-
csolatot tudjuk fenntartani, ápolni azután is, 
hogy az élet visszaáll a korábbi kerékvágás-
ba, és megint minden felgyorsul körülöttünk. 
Rajtunk múlik, hogy adunk-e Istennek az 
időnkből és a figyelmünkből, ahogyan Ő is 
teszi ezt nap mint nap. Óriási ajándéka a 
hátunk mögött levő „nehéz” időknek, hogy 
megadatott Isten közelsége, buzdítjuk hát a 
hittársakat ennek tudatos fenntartására! 

Herczeg Péter és Herczegné Molnár Fanni 

Miért van okom a hálaadásra a járványhelyzetben? 
Visszatekintve a lassan véget érő évre min-
denkinek a még most is tartó járványhely-
zet jut eszébe, ha 2020-ra gondol. Nem így 
terveztük, nem ezt vártuk ettől az évtől. 
Sok minden elmaradt, ami be volt tervezve, 
és mintha a nyári fellélegzés nem is létezett 
volna… 

Mégis van okom a hálaadásra és az örömre 
ebben a helyzetben is. Elsősorban nem 
azért, mert van hol laknom, van mit ennem 
és van mit felvennem, pedig mindezek 
megvannak. Sőt, nem is azért, mert egész-
séges vagyok, vagy hogy a családtagjaim 
nem betegedtek meg, és nem haltak meg a 
járvány következtében. 

A hálaadásom oka elsősorban az, hogy 
Isten napról napra éltet, felhozza rám a 
napját újra és újra. Emlékeztet arra, hogy 
nem magamnak köszönhetem az életemet 
(hiszen nem én irányítom a saját testemet, 
hogy vegyen levegőt, vagy eméssze meg az 
elfogyasztott ételt stb.), még csak nem is a 
szüleimnek, akik nemzettek, hanem egye-
dül Neki, aki már születésem előtt gondolt 
rám, és nemcsak a földi élet lehetőségével 
ajándékozott meg, hanem az Ővele való 
örök élet, örök kapcsolat lehetőségével is. 
Sőt, ezt már a világ teremtése előtt elhatá-
rozta… 

Véges elmém itt kezdi el érezni határait: 
hogyan lehetséges az, hogy a világteremtő 

Isten engem, a porszemnyi embert számon-
tartott már a világ kezdete előtt? Felfogha-
tatlan, de igaz. 

A hálaadásom oka másodsorban az, hogy az 
életemben volt egy olyan pillanat, amikor 
Isten megmutatta mentő szeretetét irántam, 
amikor visszafordított a magam által válasz-
tott útról, és elkezdett az Ő útjára vezetni. 
Nem hagyta, hogy a magam feje után menve 
tönkretegyem az életemet és másokét is, 
hanem szelíd szeretetével vonzott magához 
egyre közelebb. Megajándékozott a hittel, 
hogy Jézus Krisztus az én bűneimre is bo-
csánatot szerzett a kereszten, és nem kell 
benne maradnom a visszatérő bűnök nyo-
morult körforgásában, mert Ő elkészítette 
számomra is a szabadulás útját. 

Harmadsorban azért vagyok hálás, mert 
Jézus Krisztus nem változik, az ige szavá-
val: Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
Ugyanaz a szelíd és alázatos személy, aki 
ma is mindenkit így hív magához: „Jöjjetek 
énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok 
és meg vagytok terhelve és én megnyugvást 
adok nektek.” (Mt 11,28) Szabad Jézushoz 
menni, szabad Őt keresni, szabad Őhozzá 
kiáltani. Ő nem csukja be előttünk az ajtót, 
hogy most már ne gyere, mert meguntam, 
hogy várok rád. Ma még lehet, mert ma még 
türelmes, ma még várja, hogy sokan Őhozzá 
térjenek. 
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Negyedszer azért vagyok hálás, mert Jézus 
mindig velem van. Nem azért, mert megér-
demlem vagy mert minden tőlem telhetőt 
megtettem azért, hogy velem legyen. Egye-
dül azért, mert Ő ígérte meg: „én veletek 
vagyok minden napon a világ végezeté-
ig” (Mt 28,20) és mert Jézus neve, Immánu-
el azt jelenti: velünk az Isten. Kiváltság, 
hogy az Ő jelenlétében élhetek, nemcsak 
akkor, amikor jól vagyok és rendben men-
nek a dolgaim, hanem akkor is, amikor el-
rontom, amikor nem teljesítek, amikor leg-
szívesebben elbújnék minden és mindenik 
elől. Mert Ő hűséges, és akkor sem hagy el, 
amikor megérdemelném. 

Ötödször azért vagyok hálás, mert Jézus 
megígérte, hogy vissza fog jönni, miután 

helyet készített számunkra a mennyben. 
Visszajön és elvisz magával, nem azért, 
mert olyan jó keresztény voltam, hanem 
azért, mert a saját vérével vásárolt meg 
saját magának, tehát az övé vagyok. Ő elfo-
gadott engem, és én elfogadhattam őt. A 
hely pedig, amit számomra készített, olyan, 
amit jelenlegi értelmemmel el sem tudok 
képzelni. Csak azt az egyet tudom, hogy ott 
már nem lesz gonoszság, ami az itteni földi 
életünket nap mint nap beárnyékolja.  

Ha megváltoznának a jelenlegi körülmé-
nyeim, és sokkal nehezebb helyzetbe kerül-
nék, ez az öt dolog akkor is elég okot fog 
adni arra, hogy hálát adjak Istennek. 

Lázár Anikó 

Bibliatanulmányozás – verseny nélkül 

Tíz évvel ezelőtt, amikor a kecskeméti 
Nyugdíjas Szövetség kereste a lehetőséget 
arra, hogy különböző generációkat hozzon 
közel egymáshoz, egy nagyszerű alkalom 
indult el. A Bibliaismereti vetélkedőben a 
két nyugdíjasból és két fiatalból álló csapa-
tok egy kijelölt szentírási könyvet tanulmá-
nyoztak közösen, majd egy izgalmas és em-
lékezetes vetélkedőn mérték össze tudásukat. 
A felkészülés idén – a biztonsági szabályok 
betartása mellett – gördülékenyen megvaló-
sulhatott, a versenyt azonban nem lehetett 
megtartani. Az igetanulmányozás így sem 
volt hiábavaló, ráadásul az e-mailen kapott 
feladatlapot a maga örömére minden csapat 
megoldhatta. Ki miben gazdagodott az idei 
téma, Az Apostolok cselekedeteiről írott 
könyv által? – Íme az evangélikus résztvevők 
válasza. 

Rozmán Endre: Az évek során rengeteg hit-
tanversenyen mérettem meg tudásom, de 
ilyen jellegű versenyen még soha. Érdekes 
volt maga a csapat, nagyon jól teltek a dél-
utánok. Az ApCsellel sokat foglalkoztam 
már, de ennyire részletesen még soha. Na-
gyon sok új dolgot fedeztünk fel. Nekem 
ugyan új üzenetet nem mutatott, de végig 
bámulattal töltöttek el az apostolok cseleke-
detei, ahogyan ki mertek állni a keresztény-

ségért, ahogyan közvetítették az akkori 
népnek Isten üzenetét. 

Pethő Sára: Az Apostolok Cselekedetei 
olvasása közben rá kellett jönnöm, hogy a 
Bibliát az ember nem tudja elégszer elol-
vasni. Már rengeteg történetet ismertem és 
olvastam is, de amint egyre jobban elme-
rültünk a felkészülésben, rá kellett jönnöm, 
hogy közel sem tudok olyan sok mindent, 
mint ahogyan én arra számítottam. Renge-
teg részlet eddig nem tűnt fel, sokszor ösz-
szekavarodtak a fejemben a helyszínek és a 
szereplők, egy idő után már meg sem tud-
tam jegyezni dolgokat, de én ennek ellené-
re is azt mondanám, hogy ez egy felettébb 
pozitív élmény volt. Hálás vagyok, amiért 
mókás feladatokkal felkészített minket 
Hulej Enikő, és úgy érzem, Istenhez is 
közelebb kerültem.  

Megismerve Pál életútját és tevékenykedé-
sét megtanultam, hogy sosincs túl késő 
megváltozni, és Isten nem ismer olyat, 
hogy „túl bűnös”. Pál, a „megtért gyilkos” 
erre a példa. Számomra ez egy hatalmas 
üzenet volt és igyekszem ezt magam előtt 
tartani minden egyes alkalommal, amikor 
azt érezném, hogy a bűneim nagyobbak 
Istennél. Nála mindig van bocsánat. 
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Muliter Géza és Muliter Gézáné: Örömmel 
készültünk a versenyre, megismertük, hogy 
az apostolok milyen nehézségek során, és 
milyen elhivatottsággal terjesztették Isten 
igéjét. Az ApCsel tanulmányozása során 
két ajándékot kaptunk: a felfedezés örömét 
és a reményt.  

A mindennapi életben gyakran használunk 
olyan kifejezéseket, amelyekről – ha nem 
olvastuk a Bibliát – nem is tudjuk, hogy 
honnan erednek. Például ahogyan Jézustól 

tanultuk: Nagyobb boldogság adni, mint 
kapni. Karácsony közeledtével különösen 
aktuális ez, gyakran érezzük így, ha lehetősé-
günk van segíteni.  

A pálfordulás szót manapság inkább negatív 
értelemben használjuk, amikor valaki a véle-
ményét, hitvallását, magatartását hirtelen, 
teljesen megváltoztatja. Az ApCsel viszont 
éppen azt a reményt sugallja, hogy a leggo-
noszabb ember is megváltozhat, ha külső 
segítséget kap, és azt el is fogadja. 

Amikor termékeny talajra hull az Ige-mag  
Szülői jegyzet a hittanórák margójára 

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imád-
kozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez 
az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti 
javatokra” – szól Pál apostol a thesszaloni-
kai gyülekezethez írott első levelében 
(1Thessz 5,16–18). 

A hívő szülők megragadnak minden alkal-
mat arra, hogy hálát adjanak az Úrnak, és 
segítsék gyermekeiket az Ige által erős 
tartással megállni a világban. Ezért a gyer-
mekeiket tanév elején beíratják a vallásuk-
nak megfelelő intézményes hittanórákra. 

Ők persze sokszor nem értik szüleik szán-
dékát, hiszen gyakorta hallani, hogy a hit-
tanórák alternatívájaként felajánlott etika 
órákon „semmit nem csinálnak a többiek”, 
legrosszabb esetben is filmvetítés zajlik, 
miközben a hivatalból kirendelt pedagógus 
éppen az aktuális dolgozatokat javítja.  
(Tisztelet a ritka kivételeknek, akik ezeket 
az órákat képesek észszerűen felépíteni.) A 
kezdeti gyermeki értetlenség a hittanórák-
kal szemben talán elfogadható, hiszen a 
személyiség- és lélekfejlődésben is be kell 
járni az elkerülhetetlen utakat, amelyek 
Istenhez nem a kényszer, hanem az önálló 
akarat motivációjával visznek el minket. És 
bizony még nem valószínű, hogy ezt az 
alsó tagozatos diákok a helyén tudják ke-
zelni.  

Az iskolai hittanórákkal sok helyen mosto-
hán bánnak, ám lelkészeink mégis töretlen 

alázattal, mosolygósan alkalmazkodnak a 
helyzetek sokszínűségéhez, és teljesítik rájuk 
bízott szolgálatukat a gyülekezet legifjabb 
tagjaiért.  

Szülőként, három – evangélikus vallású – 
gyermek édesanyjaként csodálatos megta-
pasztalni az utat, melyet különböző életkorú 
gyermekeim bejárnak a hittanórák által. S 
most, amikor a konfirmált nagylányom lelke 
kinyílt az Igére, érzem az értékteremtő talajt, 
amely formálja, alakítja jellemét, világlátá-
sát. Szerencsések vagyunk, mert sokszor 
megosztja velünk, hogy milyen hasznos, 
termékeny beszélgetéseket folytatnak az élet, 
a hétköznapok aktuális dolgairól, ahogyan a 
hit erőt adó szavával magyarázzák meg azo-
kat a hétköznapi vagy embereket foglalkoz-
tató eseményeket, amelyeken mindenki a 
maga szubjektív módján keresztülmegy, 
vagy éppen csak elgondolkodik. 

Megdöbbentő élményem volt, amikor egy 
otthon kimondott munkahelyi nehézségemre 
lányom a hittanórákon hallott igével vála-
szolt és általa adott olyan tanácsot, amely 
nekem abban a pillanatban, ott a gond-gödör 
mélyén eszembe sem jutott volna. Bölcsessé-
ge megszégyenítően hatott rám, és megértet-
tem, hogy ha ilyen útmutatást kapnak ezek a 
fiatalok a közös párbeszédek által, akkor 
szülőként mi nagyon jól döntöttünk az érték-
teremtő, léleknemesítő hittanórák mellett.  

Kökényné Miklós Izabella 
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Gyerekszáj  
Elsősökkel 

A hittanos teremben nincs túl meleg, 
ezért azt a párnát, amit a székemen 
találok, odaadom a kisfiúnak. Ő aggód-
va kérdezni, hogy én nem fogok-e fáz-
ni. Megnyugtatom, hogy nem, vegye 
csak el! Mire ő:  

– Hát ezt csodálom, mert te is nőből 
vagy! 

Az özönvíz történetét tanuljuk, és felfi-
gyelünk rá, hogy a bárkába kettesével 
mennek be az állatok. Aztán észrevesz-
szük azt is, hogy az embereknél is így 
van: Noé és a három fia is a feleségével 
megy. Rákérdezek: 

– Szerintetek miért? 

– Hogy legyen kit ölelgetni… 

Küszöbön az irgalmasság éve  

2021-ben az Útmutatóban, a gyülekezeti 

falinaptáron és bizonyára sok más felületen 
találkozunk majd az év igéjével: „Legyetek 

irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgal-

mas!” (Lk 6,36)  

A kegyelem és az irgalom jól ismert teológi-
ai fogalmak, de tudjuk-e, mit jelentenek?  

A kegyelem az, amikor valaki bűnt követ el, 
jogerős ítélet van ellene, de felmentik a  bün-

tetés alól. Isten kegyelmes hozzánk. Elküldte 

egyszülött Fiát a világba, aki megszületett, 

feláldozta a kereszten az életét és kifizette a 
bűnös emberek adósságát. Helyettünk bűn-

hődött, hogy megszabaduljunk a bűneink 

terhe alól! 

Az irgalom a bűn következményeit enyhíti. 

Szánalommal, részvéttel, együttérzéssel te-

kint a vétkei miatt bajban lévő emberre, és 
segítő kezet nyújt a nyomorúságban lévőnek. 

Isten irgalmas hozzánk, s ezt mindennapi 

küzdelmeinkben, szorongattatásunkban sok-
szor átélhetjük.   

Mi lenne velünk a kegyelmes és irgalmas 

Isten nélkül?  

Akár tudatában vagyunk az Ő jelenlétének 

és hozzánk hajló szeretetének, akár nem, ez 

tart meg minket.  

A 2021. év igéje figyelmeztet: Ne csak 

élvezd annak áldásait, hogy törődik veled 
az Isten, hanem tanuld el tőle az irgalmas-

ságot! Ne légy irgalmatlan, kegyetlen, kö-

zönyös az embertársaiddal, se a családtag-
jaiddal, se az idegenekkel!  

Isten drága eszköze lehetsz mások életében, 

ha részvéttel, együttérzéssel fordulsz oda 
ahhoz, aki mélyen van, küszködik, szenved, 

kiutat keres vagy már minden reményt fel-

adott.  

A járványhelyzet megpróbáltatásai által 

remélhetőleg sokan sok mindent átértékel-

nek. Bárcsak az új év valóban a megélt hit 
és az irgalmas szeretet éve lenne!  

Hulej Enikő 

„Aki ismeri önmagát, útvesztőből is égre lát”  
(Szabó T. Anna) címmel 120 órás önismereti 
pszichodrámacsoport indul Kecskeméten a Bu-
dai utcában 2021 januárjában. 

Idő: havonta egyszer szerdánként 15 órától 21 
óráig; összesen 16 alkalom  

Díj: 13.000 Ft/alkalom 

Vezetők: Nyáry Péter és Csány Katalin  

Jelentkezés, információ: 30/678–1499;  
https://csanykatalin.webnode.hu/kecskemet/ 
nyarypeter4@gmail.com; katasamo@gmail.com 

A csoportindítást egyéni interjú előzi meg, ami-
nek az időpontját később jelezzük. 

Amennyiben jelentkezni szeretnél, vagy csak 
kérdésed van, írj bátran. Jelentkezni emailben 
vagy telefonon lehet. (Kérünk, ha emailt írsz, írj 
pár sort magadról, ill. adj meg egy telefonszámot 
is, hogy minél előbb meg tudjunk keresni.) 

Várjuk a jelentkezésedet, érdeklődésedet, kérdé-
seidet!        Péter és Kata 

https://csanykatalin.webnode.hu/kecskemet/
mailto:nyarypeter4@gmail.com
mailto:katasamo@gmail.com
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Karácsonyi kiegészítő 
Fontos, hogy emlékezzünk, mit tett Isten értünk! Mi történt az első karácsonyon? 
Írjuk be a jól ismert történet hiányzó szavait! 

Ünnepi alkalmaink 
Szenteste és óév este 1430 órakor tartjuk alkalmunkat. 
Karácsony mindkét napján, a karácsony utáni vasárna-

pon és újévkor 10 órakor tartjuk istentiszteletünket. 

Alkalmaink a templomban lesznek, de rövidített rend 
szerint, éneklés és úrvacsora nélkül. Kérjük a kedves 

testvérektől a kellő távolság megtartását, a maszk  
viselését és a kézfertőtlenítést.  

A gyerekeknek lehetőségük lesz az ünnepi alkalmak 
után a drahmák beváltására.  

Lélekzet - A Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2020/5. szám - Karácsony 
Szerkesztő: Hulej Enikő. Olvasószerkesztő: Zsolczainé Vitális Judit. 

Lelkészi Hivatal címe: 6000 Kecskemét, Arany János u. 1. Telefon: 76/323-506; mobil: 20/824-3391;  
e-mail: janos.kis@lutheran.hu; hulejeniko@gmail.com. Honlap: http://kecskemet.lutheran.hu 

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

Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 

Isten már a bűnbeeséskor megígérte, hogy 
elküldi a Megváltót ebbe a világba. Ezt az 
ígéretét sokszor megerősítette a … által, 
akik közül Ézsaiás (7,14; 11,1) vagy Mike-
ás (5,1) szavait idézzük gyakran.  

Isten a fiatal, Názáretben élő lányt, … vá-
lasztotta ki, hogy a Megváltó édesanyja 
legyen. Ő Isten angyalától tudta meg az 
örömhírt és engedelmesen fogadta az Úr 
döntését, bár nem lehetett könnyű számára 
az, hogy így várt gyermeket: szűz volt, és a 
Szentlélektől fogant a gyermek.  

Jegyese, … a várandósságról értesülve, 
először el akarta bocsátani kedvesét, de 
álomban kijelentést kapott az Úr angyalától. 
A gyermeket, aki születik, Jézusnak kell 
majd nevezni, mert ez azt jelenti: … 

Amikor eljött az idő, Isten úgy rendezte, 
hogy a Názáretben élő fiatal párnak …  
kelljen utaznia, mert az Úr ígérete szerint 
Dávid házából származik a Messiás. A ró-
mai császár, … úgy rendelkezett, hogy ösz-
sze kell írni az egész földet, és ehhez min-
denkinek a szülővárosába kellett mennie.  

Nem csoda, hogy a sok úton lévő ember 

miatt tele voltak a fogadók, így a világ Meg-
váltója egy ... született meg. „A saját világá-
ba jött, és az övéi nem fogadták be” – írja 
János evangélista (1,11), aki a karácsonyi 
történetet nem a jól ismert, szívet melengető 
módon meséli el, ahogy Máté vagy … teszi, 
hanem annak teológiai jelentőségét és üzene-
tét fogalmazza meg.  

Isten hírt adott egyszülött Fia születéséről. 
Először a lenézett, egyszerű emberek, a nyá-
jukat őrző … értesültek róla, akiknek angya-
lok hirdették: „Üdvözítő született ma nektek, 
aki az Úr Krisztus a Dávid városában!” (Lk 
2,11) S ők indultak, hogy hódoljanak a Kis-
ded előtt, csakúgy, mint a gazdag, ám po-
gány napkeleti bölcsek, akiket a … vezetett 
el Izraelbe.  

Milyen szomorú, hogy … király, aki a böl-
csek által értesült a Krisztus születéséről, 
katonáit küldte gyilkos szándékkal Betle-
hembe; s a próféciát idéző írástudók is elmu-
lasztották a lehetőséget, hogy meglássák a 
várva várt Messiást! 

Mi ne mulasszuk el ezen a karácsonyon az 
Úr Jézussal való találkozást! 

Kiadványok 

A Luther Kiadó kiadványai:  

Örömüzenet – Lelki útravaló az 
év minden napjára. Ára: 2000 Ft 

Evangélikus naptár 2021. Ára: 
1200 Ft 

Útmutató – A Biblia rendszeres 
olvasásához. Ára: 570, ill. 790 Ft 


