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Ezekben a napokban szinte minden család-

ban előkerülő kérdés az induló tanév felada-

ta, gondja és öröme. Egy édesanyával beszél-

getve került elő, hogy már várják a gyerme-

kek is az új kihívásokat, az iskolai közössé-

get, a barátokkal való találkozást. A kérdések 

is tornyosulnak, mondta az anyuka. Hol lakik 

Isten? Hogy néz ki? Ezeket ugye megbeszéli-

tek a hittanórán? 

Isten is feltesz kérdéseket. Az a jó, hogy a 

válaszok is nála vannak. S valahol az egész 

élet egy tanulási folyamat. Nem csak a gye-

rekek, hanem mindannyian az élet iskolájába 

járunk. Tanulunk. S ha valamit nem sikerül 

elsőre elsajátítani, újra megkapjuk a leckét. 

Megtérésre hív az ige. Jézushoz térésre, hogy 

valóban megtudjuk, honnan jövünk és hová 

is tartunk. 

Tedd fel neki a kérdéseidet, beszélj vele, 

imádkozz hozzá. Nagy dolog a tudás, mert 

azt senki sem veheti el tőled, de még na-

gyobb a szív ismerete, ajándéka, a Lélek 

vezetése. 

A megtérés útja a megváltozás. Jézus szavai 

szerint nem visszafejlődés a kisgyermekkor-

ba, hanem bizalom és ráhagyatkozás, hit ke-

gyelmében és szeretetében. 

E nélkül nincs megtérés, fejlődés, célba érke-

zés. Olyan tudás ez, amit Ő tud megadni. Ma 

már a tudomány is felfedezte, hogy minden-

nek az alapja a szívben van. Rezgésében és 

minden funkciójában az emberi élet meghatá-

rozó alapja, amire minden ráépül. Mert az 

ember kutat, megismer, felfedez, de a böl-

csességet, amellyel használja, amit talál, Isten 

adja. 

A bölcsesség kezdete az Isten félelme! – 

mondták a régiek, és ez igaz ma is. 

Mit akarunk elérni? Mi a célunk? Hogyan 

érjük el? – Kérdezünk, s a Tanító nemcsak 

válaszol, hanem velünk akar jönni az úton, és 

oda fog elvezetni, ahová el kell érnünk. 

Hidd és éld! 

Jó tanulást! Áldott életet! 

„Minden pillanat magában rejti a csodát, 

hogy ránk talál a nagyobb valóság – éppen 

most minden pillanat áldás: esély a változás-

ra, átalakulásra.” (Varga Gyöngyi: Áldás-

könyv) 

Kis János 

Járj a Tanítóval!Járj a Tanítóval!  

Szeptember hónap igéje: „Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, 

mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,13) 

Üdvözlök minden kedves olvasót, hadd mu-

tatkozzam be. Németh Mihálynak hívnak, 

huszonhárom éves vagyok. Vas megyében, 

egy nagyon kicsi faluban, Csánigon nőttem 

fel. 

Otthont adó gyülekezetem a Répcelak-

Csánigi Evangélikus Egyházközség, amely-

hez kb. háromezer lakosú Répcelak és a kb. 

négyszáz lakosú Csánig tartozik. Környékün-

kön kevés református él. Annyira kevés, 

hogy amíg gimnáziumba nem kerültem, nem 

is találkoztam református testvérekkel. A 

környékbeli katolikusokkal viszont nagyon 

jó viszonyt ápol a gyülekezetünk.  
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szept. 6. 10 óra - tanévnyitó istentisztelet 

szept. 19. Evangélikus Presbiterek Orszá-

gos Találkozója, Budapest 

szept. 19. Nyitott templomok napja 

szept. 20. 15 óra - Istentisztelet és szeretet-

vendégség, Helvécia 

szept. 23. 19 óra - Ittzés Gergely koncertje 

szept. 27. 10 óra - Hálaadó istentisztelet. 

Igét hirdet: Gáncs Péter püspök  

okt. 8. - Xavér Varnus koncertje 

okt. 10. Országos evangélizáció, Budapest, 

Deák tér 

Tervezett programjainkTervezett programjaink  

okt. 16. 1430 óra - Városi bibliavetélkedő, 

Szentcsalád plébánia 

okt. 17. Egyházmegyei sportnap, Soltvad-

kert 

okt. 18. 18 óra - német istentisztelet 

okt. 31. 17 óra - Reformációi ünnepély 

nov. 28. Egyházmegyei csendesnap, Kis-

kőrös 

nov. 29. 15 óra - Ádventi családi délután 

dec. 14. Ádventi koncert 

dec. 20. 15 óra - Gyermekek karácsonya 

Tizennégy éves koromban kerültem Sop-

ronba, ahol a Berzsenyi Dániel evangélikus 

gimnáziumban, azaz a líceumban kezdtem 

meg tanulmányaimat. Büszke vagyok rá, 

hogy licista lehettem, hiszen ebből az isko-

lából nőtte ki magát a mai Evangélikus 

Hittudományi Egyetem. Itt fordult meg 

először a fejemben, hogy lelkész szeretnék 

lenni. Miután leérettségiztem, rögtön a 

teológiára jelentkeztem. Onnan pedig a 

nehéz vizsgák teljesítését követően immár 

ide, Kecskemétre kerültem, hogy itt töltsem 

a még hátralévő gyakorlati évemet. A gyü-

lekezetem lelkésze, Verasztó János és a 

líceum iskolalelkésze, Mesterházy Balázs is 

nagy hatást gyakorolt rám, ami hozzájárult 

ahhoz, hogy most itt lehetek Kecskeméten 

hatodéves lelkészjelöltként. 

Már egészen kicsi koromtól fogva keresz-

tény közösségben nevelkedtem. Családom-

mal nagyon sok gyülekezeti táborban vet-

tünk részt, ahol a hittel, Jézussal, Istennel 

és úgy általában a keresztény élettel foglal-

koztunk. Családom egészen népesnek 

mondható, hiszen szüleimmel és öt testvé-

remmel együtt nyolcan vagyunk, igaz, töb-

ben már kirepültünk a „fészekből”. 

Be kell, hogy valljam, tizenkilenc éves 

koromig egyáltalán nem jártam az Alföl-

dön, így nem is volt róla elképzelésem, 

milyen lehet ott élni. Aztán másodéves 

koromban megismerkedtem egy alföldi 

lánnyal, Felegyi Máriával, aki szintén 

lelkésznek készül, és így kerültem én az 

Alföldre, Békéscsaba mellé Csabaszabadi-

ba, nyaranta és néhányszor év közben is. 

Érdeklődéssel és izgalommal érkeztem 

Kecskemétre augusztus 27-én délután, 

hogy másnap a konfirmációra készülő 

fiatalokkal már együtt tölthessem az első 

ismerkedő napjukat. Még nem tudom, 

hogy pontosan mi fog rám várni, de biztos 

vagyok benne, hogy teljesen új élmények-

kel és tapasztalatokkal fogok gazdagodni 

itt. Biztos vagyok benne, hogy sok mun-

kával és Isten segítségével olyan fejlődést 

érhetek el, ami szükséges egy lelkész 

munkájához. Amiben fejlődnöm kell, 

abban igyekszem fejlődni. Ilyen várakozá-

sok töltenek el engem. Örülök, hogy az 

előttem álló tíz hónapot ebben a szép vá-

rosban tölthetem. 

Isten áldását kérem a gyülekezet életére! 

Németh Mihály 
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Gyülekezeti táborokGyülekezeti táborok  
A nyári szünet első hetében tavasszal konfirmált fiataljainkkal táboroztunk Tőserdőn, majd 

június 22-26. között az ifjúság vette birtokba a Gloria házat. Az óvodás és kisiskolás gyerme-

keket július 28-tól 30-ig napközis táborba hívtuk, ahol segítőként az ifiseinkre is számíthat-

tunk. S leendő konfirmandusainkkal augusztus 28-án egy ismerkedős, tanévre hangoló 

tőserdei napot töltöttünk együtt. Sok élménnyel és Isten áldásával térhettünk haza, s most 

ízelítőt adunk a gyülekezetnek ezekről az alkalmakról. 

Konfirmandus tábor 
A konfirmandus táborhoz nagy reményeket 

fűztem. Szerettem volna a társaimat köze-

lebbről megismerni, közelebb szerettem vol-

na kerülni Istenhez. Nagyon megörültem, 

amikor kiderült, hogy sok közös program vár 

ránk. A reggeli, illetve esti komoly részek, a 

játékos vetélkedők közben rengeteget nevet-

tünk, játszottunk és beszélgettünk. Az esti 

tábortüzeknél mindig énekeltünk. Voltunk a 

tőserdei és a cserkeszőlői strandon is. A hetet 

csónakázással zártuk a Holt-Tiszán. Szá-

momra ez a hét nagyon nagy élmény volt, és 

azt hiszem, egyaránt sikerült közelebb kerül-

nöm társaimhoz és Istenhez is. 

Berta Zsófi és Molnár Dóri 

 

Ifi-tábor 
Számomra ez volt az első ifi-tábor, amin 

részt vettem, ugyanis tavaly a konfirman-

dusban voltam. Sok hasonlóság van a kettő 

között, de nagyban különböznek is egymás-

tól. Érződött, hogy ez a csapat rutinos tábo-

rozó, hogy azért jönnek, mert jól érzik magu-

kat. Fantasztikus érzés volt közöttük lenni. A 

tábornak, mint mindig, úgy most is volt egy 

fő témája (Isten kérdez), és ahhoz kapcsolód-

tak a napi témák. Ezek a témák játékokkal, 

nagy beszélgetésekkel kerültek hozzánk kö-

zelebb. Most is voltunk strandon, Tőserdőn 

és Cserkeszőlőn is. Szerda délelőtt a lányok 

igés kártyákat készítettek, egy kicsit rendha-

gyó módon, ugyanis mindenkinek a megis-

mert személyiségéhez, kétségeihez választot-

tunk igét. A tábor egyik legjobb estéje sze-

rintem a csütörtöki tábortüzes este volt. Ak-

korra már érződött, hogy nagyon jól megis-

mertük egymást, és ekkor került sor a kár-

tyák átadására is. Ez nagyon érdekes pillanat 

volt, mindenki csendben ült és gondolkozott. 

Aztán jöttek a kérdések, hogy miért pont ezt 

választottuk. Nagyon felemelő érzés volt. 

Büszkének érzem magam, hogy ehhez a kö-

zösséghez tartozhatok. Nagyon várom már a 

következő tábort.                      Berta Bianka 

 

Napközis tábor, avagy három 

nap körforgása 
El se tudják képzelni, hogy mennyi élményt 

lehet szerezni három nap alatt! Sok nevetés, 

sok kacagás, sok feladat, sok ének. A napkö-

zis táborban Gedeon történetével (A bírák 

könyve, 6–8. fejezet) foglalkoztunk. Enikő 

néni és a nagy lányok füzeteket osztottak ki, 

amire az volt írva: „Gedeon naplója”. Ebbe 

kellett írni vagy rajzolni a történet aznapi 

részét. Reggelenként énekeltünk; Józsi bácsi 

gitárkíséretével tette szebbé az énekeket. 

Tízórai után három asztal köré toltuk a szé-

keket, és Enikő néni elmesélte a történetet. 

Majd eljátszottuk a hallottakat, és ahogy 

közeledtünk a tábor végéhez, egyre hosszabb 

lett az előadás. Utána csapatfeladatok követ-

keztek. A játszótéren is küzdöttek egymással 

a csapatok. A segítő lányok papírállatkákat 

rejtettek el, és az nyert, aki minél gyorsabban 

megtalálta az összes figurát. A második nap 

délelőtt uszodába mentünk. Minden délután 

kézműveskedni és társasjátékozni is lehetett. 

Az utolsó nap eredményhirdetéssel zárult. 

Most már el tudják képzelni? 

Fülöp Dorka Eszter 
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Nógrádi Katalin kiállításaNógrádi Katalin kiállítása  

Gyerekszáj Gyerekszáj  

A konfirmandus napon 

– Ki érkezett meg pünkösdkor?  

– Az ügyeletes felvigyázó.  

(Helyesen: Szentlélek) 

– Ki a hathetesünk?  

(Helyesen: hatodévesünk) 

– Hol vannak a fiúk? 

– A medencében, Simi bácsi vigyáz rájuk. 

(Helyesen: Misi bácsi) 

Konfirmandus nap 2015 
Egy szép nyári reggel – augusztus 28-án – 

tizenegy leendő konfirmandus szállt autóba, 

hogy kezdetét vegye az első közös napjuk 

együtt. Én is köztük voltam, így alkalmam 

nyílik elmesélni a nap történetét. 

Mikor megérkeztünk a tőserdei gyülekezeti 

házba, már egészen összekovácsolódott a 

fiúk csapata. A lányok két külön kocsival 

érkeztek, ezért az „öltözőnkben” (ami egy 

szoba volt a ház alsó szintjén) megpróbáltuk 

két perc alatt bepótolni azt, amire a fiúknak 

egy fél órájuk volt. Bizton állíthatom, hogy 

sikerült. 

Először mindenki bemutatkozott. Így tudtuk 

meg egymásról, hogy mi a neve, melyik 

iskolába jár, hányadik osztályba megy. Ezzel 

később egy érdekes játékot is játszottunk. 

Megtudtuk azt, hogy idén velünk lesz Né-

meth Mihály hatodéves teológushallgató is. 

Az áhítatnak a gyermekek evangéliuma volt 

az alapja, János bácsi alaposan kivesézte ezt 

a témát. Énekeltünk sok új éneket, de régie-

ket is. Ezután mindenki kapott tollat, papírt, 

s kezdetét vehette egy jó játék, aminek az 

volt a célja, hogy kiderüljön, kinek az ízlése 

áll a legközelebb a tiédhez, ki az úgymond 

lelki társad, aki megért téged. Ezt kérdésekre 

adott válaszok alapján döntöttük el. 

Ebéd előtt még játszottunk egy gyors játékot, 

az ökör-kört. Majd elindultunk ebédelni a 

Kecskés étterembe, ami kb. öt percre van a 

gyülekezeti háztól gyalog. Finom palócle-

vest és rántott húst ettünk. 

Ebéd után elmentünk a strandra. Volt ott 

meleg- és hidegvizes medence is. Játszot-

tunk kártyajátékokat, megírtuk a Tősnaplót 

is, melybe feljegyeztük a névsort és az 

aranyköpéseinket. Ezeket a hírlevél Gyerek-

száj rovatában olvashatják a kedves testvé-

rek.  

Strand után még egy rövid áhítat volt refor-

mátus testvéreinkkel, majd egy kis eszem-

iszomot követően elindultunk haza. 

A fárasztó nap után mindannyian élmények-

kel gazdagon értünk haza. 

Fülöp Anna 

Június 21-én, az istentiszteletet követően 

templomunk karzati galériáján nyílt meg 

Nógrádi Katalin festő- és grafikusművész 

kiállítása. Bevezetőként lovag Bornemissza 

Attila, a Batsányi-Cserhát Művészi Kör elnö-

kének gondolatai hangzottak el. Pető Edina 

és Szabó Katalin előadóművészek dallal és 

verssel emelték a megnyitó hangulatát. 

Nógrádi Katalin művészetét az aprólékos, 

rendkívül finom kidolgozottság jellemzi. 

Témáit elsősorban a természet, a táj ihleti 

(lásd Telihold, Virágos rét, Ibolyák, Pipa-

csok). Alkotásain az ember mint a transzcen-

denciát kereső lény jelenik meg (például 

Zarándokok). 

A művésznő alkotásai az interneten is meg-

találhatóak: www.nogradikatalin.hu. 

Károlyfalvi József 
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Meddő élet helyett önátadás IstennekMeddő élet helyett önátadás Istennek  
A piliscsabai csendeshét áldásai 

Ezen a nyáron Kecskemétről már többen vet-

tünk részt a pesti és budai egyházmegyék által 

szervezett piliscsabai csendeshéten, s mind az 

öten nagy örömmel tapasztaltuk meg e hét 

áldásait. Napról-napra erősödhettünk az igék 

által, részesülhettünk a Szentlélek ajándékai-

ban mind az esti evangelizációk, mind a reg-

geli áhítatok és az azokat követő beszélgeté-

sek alkalmával. Az elmúlt évekhez képest új 

lelkészeket is megismerhettünk: dr. Korányi 

András, Hokker Zsolt, Kézdy Péter, 

Szeverényi János, Zólyomi Mátyás igehirdeté-

sei voltak hallhatóak Hulej Enikő rendszeres 

szolgálatai mellett. 

Csodálatos vezetést kaptunk idő témában és 

az Isten előtti megalázkodás belső harcára 

vonatkozóan. Lépésről-lépésre juthattunk el az 

igék megértésének lelki mélységéig. Itt, a 

csendeshéten immár negyedik alkalommal 

tapasztalom meg azt a nagy kegyelmet, hogy 

lenyugodva, csak az Isten szavára figyelve öt-

hat napon keresztül milyen sok tanítást, útmu-

tatást kaphatunk, milyen sok oldalról tud az 

Isten szólni hozzánk, s hogy milyen mélység 

és mennyi összefüggés, milyen világos igaz-

ság és szeretet van Isten szavában, Isten üdv-

tervében, a Bibliában. 

A hét egyik kérdése így hangzott: „Mit adhat 

nekünk az Isten, ha számunkra a vele kötött 

szövetség a legfontosabb?” Nem mindegy, 

hogy az Istentől kapott időt hogyan használjuk 

fel, hogy csak kronosz (mennyiségi) vagy 

kairosz (minőségi) az életünk tartama. 

„Mindennek megszabott ideje van…” (Préd 

3,1–8) Hallottunk arról is, hogy van például 

ideje az isteni gondviselésnek (vö. Mt 6,25–

34), a kegyelemnek (2Kor 6,1–13), s hogy a 

megtérés és megújulás is megtörténhet e földi 

életünk/időnk alatt. 

Az a lelki út, amelyet Sámuel születésének 

történetén (1Sám 1,1–28) keresztül jártunk 

végig estéről-estére Zólyomi Mátyás csepeli 

lelkész evangelizációi nyomán, igen mé-

lyen belevilágított a keresztyénnek vélt szív 

valóságába. A bibliai történetben Anna 

csak úgy kaphatott áldást Istentől, ha előbb 

önmaga meddő helyzetét, azaz Isten szövet-

ségén kívüli állapotát beismeri. Anna (és 

valamennyiünk) meddő élete ezt jelenti. E 

miatti fájdalma, bánata nyitja meg Anna 

szívét úgy, hogy már képes vételezni Isten 

szavát, már tud imádkozni. Anna már Isten-

nel együtt rezdül, együtt cselekszik. Talán 

mi is eljuthatunk ide, ha ki tudjuk mondani: 

„Elrontottam. Nem azt tettem, amit az Úr 

mondott.” Az igazi imádság – ahogyan 

hallottuk – „csak akkor értelmes, ha vele, 

Istennel együtt imádkozom. Nem hozzá, 

hanem benne és általa.” Anna eljutott ide. 

Ezt az igazi imádságos állapotot minden 

pillanatban fent kell tartanom, mert ha nem 

Istennel cselekszem együtt, más tölti be az 

irányító szerepét. Ez nagy veszélyekhez 

vezet, tapasztaltam. Anna tudta, hogy az 

Istentől kapott ajándék, a gyermek 

(Sámuel) nem csak az övé: „…föltekint az 

égre és öröme van Istenben”. Kemény, de 

igaz gondolatokat hallottunk az érzelem, 

érzelgősség nélküli hitélet fontosságáról. 

„Az igazi öröm nem az ajándékban, hanem 

az ajándékozóban van.” 

Az ötödik lépcsőfok – a meddő élet beis-

merése, a bánat, az imádság és a megaján-

dékozottság felismerése után – „ Mit adha-

tok én az Istennek?” „Nem mondom, hogy 

magamat, mert annál értékesebbet is tudok. 

De azt mondom: az akaratomat. A konok 

ragaszkodásomat a magam igazához, (…) a 

megelégedni nem akaró szívemet, (…) az 

intellektus öntetszelgését.” – hallottuk Zó-

lyomi Mátyás igehirdetésében. 

Sok szép ének, lelkigondozói vagy baráti 

beszélgetés, imaközösség, kirándulás és a 

mindig derűt sugárzó gyermekek szolgálata 
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gazdagította együttlétünket. E csendeshét 

további lehetőségét, a folytatást imádságban 

kell kérnünk. Nagyon sok erőt kaphat és 

adhat tovább az, aki teljes szívvel részt tud 

venni ilyen alkalmon. Erre szükségünk van. 

„Átölel minket jóságod, Teremtőnk, / Át-

ölelsz minket, mint tér, mint 

idő…” (Evangélikus énekeskönyv, 556) 

Oroszné Tornyai Lilla 

Egyházismereti fejtörőEgyházismereti fejtörő  

1. Hol vizes, hol száraz 

2. Gedeon seregének létszáma 

3. Az Úr angyalának szánt egyik ajándék 

4. Harcba hívó hangszer 

5. Baál is ez 

6. Kovásztalan 

7. Isten egyik jellemzője Zsolt 103,8 szerint 

8. Katonák csoportja 

9. Izráel ellensége 

10. Innivaló 

11. Isten üzenetét hozza 

12. Jóás fia 

Keresztrejtvény 

Gedeon története (A bírák könyve, 6–8. fejezet) alapján 


