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A Prédikátor könyve 3. fejezetében hosszas 

felsorolást olvashatunk arról, hogy minden-

nek rendelt ideje van. Megvan az ideje a 

születésnek és a meghalásnak, az ültetésnek 

és az ültetvény kitépésének, a sírásnak és a 

nevetésnek, a hallgatásnak és a beszédnek és 

így tovább. Folytatnám a sort: megvan az 

ideje a munkának és a pihenésnek, a tanév-

nek és a vakációnak. 

A tanév-munkaév végén sokunk szívéből tör 

fel a sóhaj: „Milyen jó, hogy végre itt a 

nyár!” 

Bizony elfáradtunk – gyerekek és felnőttek 

egyaránt. A nagy hajtás, a sok munka és 

szorgalmas tanulás után jó lesz egy kicsit 

pihenni, lazítani, töltekezni, nyaralni, olvas-

gatni, beszélgetni… Vágyunk a csendes el-

mélkedésre, a családi programokra, a testi-

lelki felüdülésre… 

Vannak nehéz napok, amelyek végén jó vég-

re hazaérkezni. Vannak megerőltető felada-

tok, amelyek teljesítéséhez minden erőnket 

és energiánkat felhasználjuk. S vannak idő-

szakok, amikor a nagy rohanásban, szerve-

zésben el is felejtjük, hogy hol a határ… Kell 

a megállás, a pihenés, a töltekezés. 

S vannak helyzetek, amikor nem fizikailag 

fáradunk el, hanem lelkileg. Amikor ránk 

nehezedik az élet sokféle terhe: gondok, ba-

jok, kudarcok és veszteségek. Amikor azt 

érezzük: most nem elég egy kiadós alvás 

vagy néhány nap szabadság – ennél többre 

van szükségünk ahhoz, hogy összeszedjük 

magunkat… Kell valami, ami megnyugvást, 

felüdülést ad. 

Ilyenkor (is) Jézus szava lehet irányadó szá-

munkra: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 

akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, 

Megvan az ideje a pihenésnek…Megvan az ideje a pihenésnek…   
és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28) 

Ne feledjük: a lelki megújulást, felfrissülést 

csak az Úr Jézus közelében élhetjük át! Per-

sze nemcsak egy munkaév végén van ez így, 

hiszen év közben is sokféle töltekezési lehe-

tőségünk van (istentiszteletek, bibliaórák, 

gyülekezeti napok), nyáron azonban vannak 

más alkalmak is.  

Van számos gyülekezeti és országos lehető-

ségünk a kikapcsolódásra.  

A szünidő első hetében – szokás szerint – a 

most konfirmált fiatalok veszik birtokba 

tőserdei házunkat. Ifiseinkkel június végén 

csatlakozunk az egyházkerület bonyhádi tá-

borához, majd a nyár végén két napot Tősben 

is eltöltünk. Júliusban ismét lesz Szélrózsa 

fesztivál, amikor a Mátrában sátorozunk kö-

zel kétezer résztvevővel együtt. Augusztus 

elején a 12 év alatti gyermekek hangjától lesz 

hangos a Luther-udvar, augusztus végén pe-

dig leendő konfirmandusainkat visszük 

Tőserdőre.  

Felnőtt testvéreinknek, illetve a kisgyerme-

kes családoknak jó szívvel ajánljuk az orszá-

gos programokat, így például a piliscsabai 

csendeshetet, melyre a kecskemétiek körül is 

többen készülnek. S bízunk benne, hogy 

énekkarosaink áldott napokat töltenek majd a 

Glória-házban. 

Halljuk meg a hívást és keressük a lelki meg-

újulás lehetőségét, mellyel az Úr Jézus talán 

éppen ezeken a nyári alkalmakon szeretne 

megajándékozni bennünket. 

Hiszen – ahogy a bibliai prédikátor is mondja 

– mindennek rendelt ideje van. És most itt az 

ideje a felüdülésnek… 

Hulej Enikő 
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– Milyen anyagyülekezetből származol, és 

ahhoz képest miben volt más a mi kecskemé-

ti gyülekezetünk? 

– Az otthoni gyülekezetem a répcelak–

csánigi evangélikus gyülekezet. Ez egy falu-

si közösség, ennek ellenére nagyon aktívak 

a gyülekezeti tagok. Ehhez nagyban hozzá-

járul, hogy viszonylag nagy a lélekszáma. 

Sok falusi gyülekezetben a programokon 

résztvevők száma okoz gondot. Nálunk ezt 

nem tapasztaltam. 

Répcelak és Csánig olyan közel vannak 

egymáshoz, hogy szinte egybenőttek mind 

kulturális, mind vallási alapon. Csánigiként 

is mindig egybetartozónak képzeltem a két 

települést. Sokáig úgy gondoltam, minden-

hol hasonló, együttműködő helyzet uralko-

dik. Be kellett azonban látnom, hogy az 

ország egyes részein nagyon különböző 

életszínvonalú, gondolkodású és kulturáli-

san is más emberek élnek. 

Sok mindent máshogy éltem meg itt Kecs-

keméten. Legelőször is nagy változás volt 

számomra egy olyan gyülekezet életét látni, 

ami egy nagy városban van, ahol rengeteg 

program elérhető és szervezhető. Viszony-

lag új volt számomra az ifjúsági óra, amely-

nek légkörét, hangulatát ugyan egyszer-

egyszer korábban már megtapasztalhattam, 

de egy éven keresztül még soha. Több olyan 

alkalommal is megismerkedtem ebben az 

évben Kecskeméten, amit a „lehetőségekhez 

mérten” máshol is bevezetnék. Ilyenek pél-

dául a gyermekek karácsonya, az adventi 

családi délután vagy a házasulandók közös 

felkészítése a házasságkötésre. 

– Hogyan árnyalta a hatodév a lelkészi szol-

gálatról eddig benned élő képet? 

Nem mindent lehet megtanulni könyvekbőlNem mindent lehet megtanulni könyvekből   
Tavaly nyár végén érkezett Kecskemétre Németh Mihály lelkészjelölt. Az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem hatodéves hallgatójaként gyülekezetünkben töltötte a teológiai 

tanulmányait lezáró gyakorlati évét. A mögötte álló közel tíz hónap tapasztalatairól 

kérdeztük a szerény fiatalembert.  

– Még a teológia előtt gyülekezeti tagként, 

illetve a soproni Berzsenyi Dániel Evangéli-

kus Gimnázium (Líceum) diákjaként bete-

kintést nyerhettem a gyülekezeti és az isko-

lalelkészi szolgálatba is. Ezek azonban a 

szolgálatnak csak egy részébe vezettek be. A 

teológián aztán elméleti alapokon sok min-

dent megtanulhattam a lelkészi szolgálat 

mibenlétéről. Hatodévem alatt azt láttam, 

hogy nem mindent lehet megtanulni köny-

vekből, és az életben sok minden máshogyan 

alakul, mint azt az elméleti tudásom alapján 

várnám. 

– A lelkészi szolgálat mely területei lettek 

különösen is kedvesek számodra? 

– Leginkább azokat a gyülekezeti programo-

kat sorolnám ide, amikbe a legtöbbször kap-

tam betekintést. Ilyenek az ifjúsági órák, a 

bibliaórák és a hittanórák is. Utóbbi esetében 

van még hova fejlődnöm, és remélem, hogy 

a jövőben sikerül önmagamat adnom akár-

melyik hittanos korosztály számára. 

– Ez az év hogyan erősítette meg az elhívá-

sodat? 

– Ebben az évben nagyon sokat tanultam a 

lelkészi szolgálat mindennapjairól, és arról 

is, hogy nekem hol kell még fejlesztenem a 

képességeimet. Azt érzem, hogy ez az év 

megerősített abban, hogy a lelkészi szolgálat 

nekem való, és jól tettem, hogy meghallot-

tam Isten elhívását és válaszoltam rá. Remé-

lem, hogy megtalálom majd azt a helyet, 

ahol a leghitelesebben tudom Isten igéjét 

hirdetni. 

– Mit szabad már tudni az előtted álló kihí-

vásokról? 

– Szemerei János püspök úrral folytatott 
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Gyerekszáj Gyerekszáj   

beszélgetésem alapján a családtagjaimtól és 

barátaimtól távol egy falusi szórványgyüle-

kezetben fogok szolgálni. Nagy változás lesz 

ez Kecskemét után, és mindenképpen kihí-

vás lesz számomra. 

Zsolczainé Vitális Judit 

 

A vasárnapi gyerekórán 

– Mit jelent az, hogy már szól a harang? – 

kérdezem, s a megszokott választ várom, 

miszerint a Miatyánknál tart a gyülekezet. 

Ehelyett: 

– Azt, hogy mindjárt mehetünk dodzsemez-

ni… 

Hittanon a gyülekezet a téma. 

– Hol tartjuk a gyerekórákat? 

– Az apostoli hivatalban…  

(A lelkészi hivatalban, ahová az apostoli 

hitvallás elmondása után megyünk át.) 

A tőserdei gyülekezeti nap után lelkesen 

érkezik a kisfiú a hittanórára. 

– Nagyon jó volt szombaton! 

– És mi tetszett legjobban? – kérdezem.  

Mire ő: – Nem csak az ebéd… 

Hetedikesekkel ismételjük a reformációt.  

– Mi késztette Luther Mártont a 95 tétel 

kiszögezésre? 

– A dögcédulák árusítása… (Búcsúcédulák) 

Harmadikosoknál: 

– Imádom ezt a játékot!  

Gyorsan javítom: – Inkább azt mondd, hogy 

nagyon szereted, mert imádni csak Istent 

lehet. 

– Ez a mondás már az oviban se tetszett…  

Kis elsős érdeklődik: 

– Ha esik az eső, akkor Isten sír? 
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Activity közben:  

– Így nevezik, aki megöl valakit. 

– Barát… (Nem mindegy, hogy megöl vagy 

megölel…) 

– Ez volt Pál apostol eredeti foglalkozása. 

– Keresztényüldöző… (Mestersége szerint 

sátorkészítő volt, a keresztényeket meggyőző-

désből üldözte.) 

– Olyan alkalom, amire a nénik sütit hoznak. 

– Utolsó vacsora… (Szeretetvendégség) Vasárnapi gyerekórák 

Szeretettel várjuk a gyermeket a nyári 

szünetben is az istentiszteletekre.  

A játékos foglalkozásokat a szokott rend 

szerint tartjuk a vakáció idején is. 

Készülünk a tanévzáróra.  

– Ki az, aki már várja a nyári szünidőt? – 

kérdezem a gyerekeket. 

Az összes kéz a magasba lendül. 

– És ki az, aki már nagyon-nagyon várja a 

szünidőt? – firtatom tovább. 

Mire a válasz: 

– Enikő néni… 

Két utazó angyal megállt egy háznál, hogy 

szállást kérjen éjszakára. A jómódú család 

kelletlenül fogadta be őket, s végül a hideg 

pincében adott nekik helyet. Amikor kinyúj-

tóztak a kemény padlón, az idősebb angyal 

meglátott egy lyukat a falon és kijavította 

azt. Amikor a fiatalabb rákérdezett, hogy 

miért tette, társa így felelt: „A dolgok nem 

mindig azok, aminek látszanak.”  

Másnap éjjel egy szegény, de vendégszerető 

parasztember házában pihentek, aki először 

megosztotta velük szerény vacsoráját, majd 

még az ágyát is átengedte a vendégeknek. 

Reggel aztán a paraszt holtan találta a tehe-

nét. A fiatal angyal dühösen vonta kérdőre 

társát: „Miért hagytad, hogy ez megtörtén-

jen? Az első családnak mindene megvolt, 

mégis segítettél nekik, a másodiknál pedig 

hagytad, hogy meghaljon a tehén!”  

„A dolgok nem mindig azok, aminek látsza-

nak” – mondta ismét az idősebb angyal. 

„Amikor a nagy ház hideg pincéjében pihen-

tünk, észrevettem, hogy a falon lévő lyukban 

arany van. Mivel a tulajdonos önző és szere-

tetlen volt, betapasztottam a falat, hogy ne 

találhassa meg. Amikor a paraszt ágyában 

aludtunk, jött a halál angyala, hogy elvigye 

házigazdánk feleségét. Odaadtam helyette a 

tehenet.  

„A dolgok nem mindig azok, aminek látsza-

nak.”                   

(Forrás: Internet) 

  

Az Úr csodásan működik, De útja rejtve 

van, Tenger takarja lábnyomát, Szelek szár-

nyán suhan. Mint titkos bánya mélyiben, 

Formálja terveit, De biztos kézzel hozza föl, 

Mi most még rejtve itt. 

Bölcs terveit megérleli, Rügyet fakaszt az 

ág. Bimbója bár igénytelen, Pompás lesz a 

virág. Ki kétkedőn kutatja őt, Annak választ 

nem ád, De a hívő előtt az Úr Megfejti ön-

magát. 

Ne félj tehát, kicsiny csapat, Ha rád felleg 

borul: Kegyelmet rejt, s belőle majd Áldás 

esője hull. Bízzál az Úrban, rólad ő Meg 

nem feledkezik, Sorsod sötétlő árnya közt 

Szent arca rejtezik. 

(Evangélikus Énekeskönyv, 328) 

Keresse gyülekezetünket a facebookon is!  

Kecskeméti Evangélikus Egyház 

Látszat és valóságLátszat és valóság  
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Hosszú, kanyargós út vezetett el Tőserdőig. 

Feleségemmel mindketten Békés megyében 

születtünk, és gyermekkorunk első meghatá-

rozó élményei is oda kötődnek: nekem a 

konfirmáció, Editnek pedig az elsőáldozás.  

Tanulmányaink és első munkahelyeink az 

ország két különböző sarkába vittek minket. 

Kecskemétre az 1970-es évek közepén, vé-

gén kerültünk. Közel húsz éven át egy kecs-

keméti nagyvállalatnál dolgoztunk, felelős 

beosztásban. A rendszerváltás után munkahe-

lyünk átalakult, megszűnt. Az addigi munka-

helyi kollektíva feloszlott, és minket is újabb 

kihívások értek mind a munka területén, 

mind a magánéletben. Nagyon sok minden-

ben csalódtunk, és ekkor már közösen kezd-

tünk kiutat keresni a néha nagyon reményte-

lennek tűnő helyzetből. 

Ekkor kezdtünk el újra templomba járni, 

kezdetben csak nagyobb ünnepeken, később 

egyre gyakrabban. Kerestük utunkat, és re-

mélhetőleg a mi sorsunk is az lesz, mint a 

délután öt órakor felfogadott szőlőmunkáso-

ké (lásd Mt 20,1–16). 

Ebben az útkeresésünkben nagyon nagy se-

gítségünkre volt Kis János lelkész úr, aki 

feleségem kérdésére, hogy katolikus létére 

járhat-e evangélikus templomba, részesülhet-

e az úrvacsora szentségében, nagyon meg-

nyugtató, szeretetteljes, biztató választ adott. 

Hasonlóan sokat segített nekem Hulej Enikő 

lelkésznő, amikor problémáimmal hozzá 

fordultam. Mindkettejükből sugárzik a hit és 

a szeretet, ami nagyon sokat jelent mindket-

tőnk számára. 

Az elmúlt év szeptemberétől kezdve rendsze-

res látogatói vagyunk a csütörtöki bibliaórák-

nak, a hétvégi és ünnepnapi istentiszteletek-

nek. Azóta mindennapos olvasmánnyá vált 

nálunk a Biblia.  

Öröm látni a gyülekezetben a legkisebb gye-

rektől kezdve az idősebb korosztályt is, 

örömmel az arcokon, hogy mi összetarto-

Először TőserdőnElőször Tőserdőn  

zunk. E közösséghez szeretnénk tartozni, 

ahol mi is jól érezzük magunkat, mert össze-

hozott a hit és szeretet mindenkit. 

Ezt az érzést tapasztaltuk meg most legutóbb 

a május utolsó szombatján Tőserdőn tartott 

gyülekezeti napon is, ahol ez a kis közösség 

örömmel, felszabadultan imádkozott, énekelt, 

krumplit pucolt, és játékos vetélkedőn vett 

részt, és kívánságával ellátott léggömböt 

eresztett a magasba, Isten országába. 

Túrmezei Erzsébet énekeskönyvünkben is 

megtalálható (431), Szent, örök Isten kezdetű 

versének 3. szakasza fogalmazta meg szá-

momra legszebben érzéseinket:  

„Elmúlt a régi. Kezdhetem az újat. Adj erőt 

nékem, hogy bátran induljak Új úton, mindig 

teutánad. Véled új élet hajnala támad.” 

Hraskó István  

Nyári programokNyári programok  
Jún. 20–24. Konfirmandus tábor, Tőserdő 

Jún. 27–júl. 2. Ifjúsági tábor, Bonyhád 

Jún. 27–júl. 2. Hitmélyítő csendeshét, Pilis-

csaba  

Júl. 27–31. Szélrózsa fesztivál, Mátrafüred 

Aug. 3–5. Napközis tábor, Luther-udvar 

Aug. 25–26.  Ifjúsági tábor, Tőserdő 

Aug. 29. Konfirmandus nap, Tőserdő 
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Állatok a Bibliában 

A … azonban ravaszabb volt minden állatnál. 

(1Móz 3,1) 

Áll, mint Bálám … (4Móz 22) 

Mielőtt megszólal a …, háromszor tagadsz meg 

engem. (Mt 26,75) 

Eredj a …, te rest, figyelj, hogy mit tesz, és 

okulj! (Péld 6,6) 

Akik az Úrban bíznak, szárnyak kelnek, mint a 

…, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem 

fáradnak el. (Ézs 40,31) 

Melyik – istentiszteleten gyakran énekelt – 

énekünkből való az idézet? 

1. Jöjj, lakozzál bennem, hadd legyen már itt 

lenn templomoddá szívem-lelkem! 

2. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halá-

lunkban.  

3. Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk 

bocsátja. 

4. Oldj fel, küldj el, tölts el tűzzel! 

5. Szeretettel nézz a földre, neved áldjuk mindö-

rökre! 

6. Néked zeng dalunk, Jézus, jöjj! 

7. Fogjad hát kezünk, míg megérkezünk! 

8. Bízzál az Úrban, rólad ő meg nem feledkezik! 

9. Ha néha gondok csüggesztenek, bátran előre, 

fel a fejed! 

10. Szívébe önts hitet, bizalmat és erőt, hogy 

nyerjen koronát örök trónod előtt! 

1. Mit hoztak a napkeleti bölcsek ajándékba a 

kis Jézusnak? 

2. Ki építette a jeruzsálemi templomot? 

3. Kinek ígért Isten „hozzá illő segítőtársat”? 

4. Ki álmodott tehenekről? 

5. Kinek a kézmosása volt látványos és szim-

bolikus? 

6. Hogy hívják a „szeretett tanítványt”? 

7. Ki mászott fára azért, hogy lássa Jézust? 

8. Ki volt Jézus éjszakai látogatója? 

9. Melyik gyülekezeteknek írt Pál 2 levelet is? 

10. Hogy hívják az Ígéret földjét? 

Számok a Bibliában 

A) A teremtés napjainak számát szorozzuk 

meg a fősütőmester álmában szereplő kosarak 

számával! 

B) Az evangélisták számát szorozzuk meg a 

Golgotán megfeszített gonosztevők számával! 

C) A zsoltárok számából vonjuk ki Jákób 

fiainak a számát! 

D) Gedeon seregének végső létszámához ad-

juk hozzá a húsvét és pünkösd között eltelt 

napok számát! 

E) Az első pünkösdkor megkeresztelkedők 

számát osszuk el azoknak a napoknak a szá-

mával, amennyit Jónás a hal gyomrában töl-

tött! 

Ha jól számoltunk, akkor az egyes eredmények 

összege a reformáció dátumát adja. 

RejtvényRejtvény  
A tanév végén egymást érték a témazáró dolgozatok az iskolákban. Ezúttal mi, felnőt-

tek is tesztelhetjük tudásunkat: mennyire ismerjük a Bibliát és gyülekezeti énekeinket? 

A helyes megfejtések a gyülekezet honlapján, a kecskemet.lutheran.hu oldalon megta-

lálhatók. 


