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Keserédes az érzés, de „iskola nélkül vaká-
ció sem lenne.” (Janne Teller) 

A nyár folyamán a jól ismert ízű fagylaltok 
között döbbenten fedeztem fel a kiírást: 
káposztás-sós, sós-tökmagos, sós-kara-
mellás. A megfelelő arányban keveredő 
ízek akár harmóniában is lehetnek egymás-
sal. 

Életünknek új szakasza kezdődik most. 
Hasonlóan keserédes az érzésünk, amikor 
szembesülünk a ténnyel, hogy újra elérke-
zik szeptember első napja, kezdődik az 
iskola, vége a nyárnak, vége a vakációnak. 
Ez az érzés egyszerre bánatot és örömöt is 
jelent. Gondolatok, érzések, átélt megta-
pasztalások, élmények sokasága van ben-
nünk, ha visszatekintünk a mögöttünk ha-
gyott hónapokra. 

A nap zsoltára bíztat: „Adjatok hálát az 
urak Urának, mert örökké tart szeretete! 
Nagy csodákat művel egymaga, mert örök-
ké tart szeretete.” (Zsolt 136,3–4) 

Van mit megköszönnünk Istennek! A kö-
szönet és hála része a kenyér, amit megáld-
hattunk, ami jelképez minden jót, amivel 
ellát minket a Seregek Ura. A pihenés, 
kikapcsolódás lehetősége, új dolgok felfe-
dezése, új helyek megismerése, találkozá-

sok, alkalmak. Mindannyiunknak volt ezek-
ben része. Adjunk hálát Istennek! Ki-ki 
maga tudja, hogy mi az, amiért ezt megtehe-
ti. 

Keserédes érzés? Úton lévő vándorok va-
gyunk, de Urunk csodákat készít ezután is. 
Új helyeken, új lehetőségekben, de mindig 
az ő jelenlétében. Ugyanúgy elkísér, mint 
eddig, ugyanúgy csodákat művel velünk. Ha 
benne bízunk, az édes érzés fog dominálni, 
mert azt ígéri, hogy szeretete örökké tart. 

Ne féljünk! Kóstoljuk meg a különleges, 
szokatlan ízeket ígérő fagylaltokat is akár – 
de mindenekelőtt kóstolgassuk Istenünk 
kegyelmet adó, örök szeretetét! 

Kis János 

Gyerekszáj  

A napközis táborban 

Ifisünk kérdezi a kis óvodást:  

– Mi a legszebb a táborban?  

– János bácsi… 

Eszter történetét mesélem folytatásokban. 
Az utolsó napon nehezítem a dolgot: 

– Tudjátok, aki öregszik, már felejt. Én 
sokat öregedtem az első napunk óta, úgy-
hogy nem emlékszem pontosan a történet-
re. Javítsátok ki, ha valamit rosszul mon-
dok! 

Megnyugtat az egyik kislány:  

– Nem is öregedtél! 

Mire a másik, egykori hittanosom:  

– Nem is felejtetted el, direkt csinálod! 
Ilyet hittanon is játszottunk… 

Az ifin az imádkozás a téma. 

– Hogy szoktál beszélni Istennel?  

– Szépen... 

Meghívó  
Idén nem lesz hatodéves a gyülekeze-

tünkben, de találkozhatunk azokkal, akik 

egykor itt töltötték gyakorlati évüket.  

Kis János első mentoráltja Lőrincz Csaba 

volt a 2003/2004-es tanévben; szeptem-

ber 22-én ő hirdeti igét a kecskeméti 
istentiszteleten, majd beszámol életéről, 

szolgálatáról. 

Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az 

alkalomra! 
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Konfirmandus tábor  
Tőserdő, június 17–21. 

A tábor hétfőn kezdődött és péntek délután 
ért véget.  

A hétfői napot berendezkedéssel, éneklés-
sel, majd tanulással kezdtük. Ezek után a 
délután nagy részét a tőserdei strandon 
töltöttük. Az estét egy kis áhítattal zártuk. 
(Napjaink nagy részét hasonlóan töltöttük, 
de az ételek meglepetést okoztak a válto-
zatosságukkal. Minden nap másik négy 
ember segített az asztalok és az evőeszkö-
zök tisztán tartásában.) 

A következő napon a munka volt a téma, 
és a négy csapat közti verseny is kezdetét 
vette. A szerdai napunk hasonlóképpen 
telt, mint a keddi; aznap a kapcsolatokról 
beszélgettünk. A csütörtöki témát, amikor 

is a kívánságok erejét vettük át, jengával 
tettük színesebbé. Aznap ebéd után kivétele-
sen a lakiteleki strandra látogattunk el. Pén-
tek reggel összepakoltunk, és a Holt-Tisza 
partjára mentünk el sétálni. A délután folya-
mán lezárult a csapatok közötti verseny. A 
vetélkedő után mindenki fáradtan és vidáman 
ért haza, tele szúnyogcsípéssel. 

A reggeli áhítatot János bácsi tartotta, a fog-
lalkozások Enikő néni segítségével valósul-
tak meg, az esti áhítatot pedig a hatodéves, 
Izabella tartotta. Az énekek megtanulására 
Anikó néni segítsége nélkül nem lettünk vol-
na képesek. Köszönjük szépen, hogy részt 
vehettünk ebben a táborban! 

Kispeti Anna – Fülöp Dorka 

Harc a lelki fegyverekkel 
Piliscsabai csendeshét, június 24–29. 

Június utolsó hetében, az iskola kötelékei-
ből kiszabadulva, gyerekek, felnőttek is-
mét részt vehettünk a családi hitmélyítő 
csendeshéten Piliscsabán, a nyugalmat 
árasztó Béthel Evangélikus Missziói Ott-
honban. Gyülekezetünket öt fő, valamint 
az esti áhítatokon szolgálatot is vállaló 
Hulej Enikő lelkésznő képviselte. 

A februári csendesnap (melyről korábban 
az idei első hírlevélben számoltunk be) 
témája, a keresztyén élet harca folytatódott 
ezen a héten. Isten csodálatos szeretete, 
kegyelme bontakozott ki ismét új megvilá-
gításban a délelőtti áhítatokon (Győri Gá-
bor és Győri János Sámuel lelkészek szol-
gálatával) és az esti evangelizációkon. 

Isten úgy öltöztet fel bennünket – ha azt 
engedjük neki, és partnerek vagyunk ebben 
–, hogy az teljes védelmet, igazságot, bé-
kességet, igaz hitet, erőt, üdvösséget, s 
majdan az örök élet koronáját adja. Az Ige, 
mely maga is fegyver, Pál apostolnak az 
efezusiakhoz írt levelében (vö. Ef 6,10–17) 

megnevezi ezeket a harci eszközöket: igaz-
ságszeretet öve, megigazulás páncélja, bé-
kesség saruja, hit pajzsa, üdvösség sisakja, 
Lélek kardja. 

De miért is kell a készenlét? A valós életet 
szemléltetve tárultak elénk a válaszok. Az 
istentagadás naivsága (lásd Éva esetét), a 
bűn már ifjú korban megkörnyékez, s védte-
lenek vagyunk, mert nem vagyunk a helyün-
kön. Pedig Isten már a teremtettségben testi 
védelmet adott az élővilágnak (gondoljunk 
csak az állatok bőrszínére, csőrére, agancsá-
ra és így tovább, vagy az ember esetében a 
körömre és a szempillára), és a lelki fegyver-
zetet is emberi léptékűre szabta. Kéznél van, 
nincs szükség külön tanulmányokra. 

Az öv, a páncél, a saru, a pajzs és a sisak – 
mint védelmi eszközök – szemléletes mó-
don, sok-sok élményszerű példával rajzolód-
tak ki a lelkészek elbeszéléseiben. Mind-
egyik eszköz fontos testrészeket óv a katonai 
öltözetben, és ugyanígy a napi küzdelmeink-
ben is nélkülözhetetlenek. 
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Az öv, mint a gerinc megtámasztója 
(például a súlyemelőknél) a felállásban, és 
egyben az Isten felé közelítésben segít. 
Alkalmassá tesz a munkára, de a valahová 
tartozást is jelzi. Az igazságszeretet a hala-
dási irányt, a célt is mutatja. Ha felövezem 
az igazságlelkűség övét, akkor tudom, 
hogy mit miért teszek, célom van, üdvös-
ségtudattal rendelkezem. 

A páncél erős, és a Sátán nyila sem éri el. 
A megigazulás csak Isten igazságában, 
Jézus Krisztus élete és értem való halálá-
nak elfogadásával válhat páncélommá. 

A cipő, a lábbeli a sérülékenység miatt 
kell az ember lábára. A saru a messiási 
harcról prédikál, a megbékélés szolgálatá-
ban értelmezendő. „Lábkeresztyénségre 
van szükség, előrehaladásra, béketeremtés-
re” – hallottuk az igehirdetőtől. A békes-
ség tudatos állapot, nekem kell vinni, első-
sorban saját családtagjaimhoz. Ezt jelenti a 
„békesség saruja”, amely a készenléti 
(harcba indulás előtti) fegyverek után az 
elinduláshoz szükségeltetik. 

A hit pajzsa emberméretű, nem nehéz, de 
mobil! Erre a tulajdonságra nagy szüksé-
günk van, hiszen az ellenség, a Sátán ál-
landóan mozog, módszerében újít. Sőt, a 
Sátán nyila tüzes is, nem csak gyors. Csa-
ládon belül például a vitatkozás gyors 
tüzet lobbanthat fel. Mindez a hit pajzsával 
kivédhető. 

Az üdvösség sisakja az utolsó védekezési 
eszköz. A legtöbb sérülés a fejet éri, ahol a 
gondolkodás szférája van. A harc a gonosz 
ellen a fejben zajlik. Ha nem az Istennek 
adom meg a dicsőséget, a gondolkodás 
lényegét elveszítem. Az üdvösségbe min-
den lelki áldás beletartozik: Jézus Krisztus 
kihozott bennünket az Isten nélküli élet-
ből, és teljes bocsánatot adott, megigazu-
lást szerzett. Ne a Sátánnal szemezzünk, 
hanem Jézus szelíd szemébe nézzünk, még 
ha félünk is kezdetben a megtéréstől, a 
teljes uralom átadástól. 

A kard támadó fegyver; nem a legna-
gyobb, és elrejthető a hüvelyben. A Lélek 
kardjának éle maga az Ige, melynek elrej-
tése a Bibliában van. A kétélű Ige/kard 

ölhet és gyógyíthat. Jézus kezében életmen-
tő szike. Ám a kardot is nekünk kell hasz-
nálni, ahogyan az összes védelmet adó fegy-
verzetet is nekünk kell magunkra vennünk 
naponta, ahogyan a pilóta is minden indulás 
előtt az összes műszert át kell, hogy nézze 
sorról sorra. A Szentlélek által vegyük kéz-
be a Lélek kardját, az Igével azonban ne 
vagdalkozzunk – hallottuk ezt a jó tanácsot 
is. 

Az esti evangelizációkban két személy: Dá-
vid és Jézus küzdelmeiről hallottunk. A 
harcban fontos testrészek - szív, nyelv, láb, 
kéz, fej – helyes, Isten szerinti használatát 
ismerhettük meg. Számomra különösen 
sokat jelentett, hogy Isten nem a külsőt nézi, 
hanem azt, ami a szívben van. Akinek a 
szíve az Úré, az nem toporog egyhelyben, 
kész harcba menni! Dávid szívét nemcsak 
ismerte Isten, de védte is. Dávid Isten ügyé-
ért harcolt, saját érdekében nem, akkor meg-
állt keze, lába a támadás előtt. 

Egy teljes estét betöltött az Istent dicsőítő 
énekek szerepe Dávid és Jézus életében, 
akik a rendszeres dicsőítő éneklést, imát 
pajzsként, saruként, sisakként használták. 
Jézus imával harcolt az ellenséggel egészen 
haláláig, még a kereszten is. 

Szabad időnkben is felbukkantak a 
„harcmotívumok”. Bemutatkozáskor például 
a kvízjáték pontjaiért, a vetélkedő délutánján 
egy-egy furfangos harci fegyverzet helyes 
használatáért küzdöttünk, az Isten nem ha-
lott című kétrészes film nézése alatt pedig 
könnyeinkkel. Az ételért, italért nem kellett 
harcolnunk. 

Hazaérve talán mindannyiunk nevében 
mondhatom, hogy nem veszítettünk, sőt a 
győzelem reményét hoztuk magunkkal, s ezt 
szeretnénk megosztani lelki testvéreinkkel 
is. 

Oroszné Tornyai Lilla 

Gyülekezeti honlapunk  
(hírek, események, igehirdetések): 

https://kecskemet.lutheran.hu  

Facebook:  

Kecskeméti Evangélikus Egyház 
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Ifi tábor 
Bánk, július 1–7. 

Idén nyáron is megrendezésre került az 
országos evangélikus ifjúsági tábor, 
amelynek szerencsére én is résztvevője 
lehettem. Rengeteg jó programon vettem 
részt, és számos új barátságot kötöttem. 
Az idei tábor témája a kapcsolatok voltak, 
amelyet minden nap különböző szem-
szögből vizsgáltunk. Ez annyit jelent, 
hogy beszélgettük a barátokkal, rokonok-
kal és Istennel való kapcsolatunkról is. 
Első nap – miután megérkeztünk Bánkra, 
elfoglaltuk a szobáinkat és megvacsoráz-
tunk – egy ismerkedős játékkal vette kez-
detét a tábor. Itt megismerkedhettél az 
összes táborozóval és leendő csapattársa-
iddal. Mert a táborban mindenkit külön 
csapatokba osztottak. Minden csapat vala-
milyen állat nevét kapta, például az én 
csapatom a pöttyös pingvinek voltak, 
rövidítve pöpik. 
Minden nap reggeli után áhítat volt, majd 
csoportmunka, ahol átbeszélhettük azokat 
a dolgokat, amiket az áhítaton hallottunk. 
Ebéd után volt egy kis szabadidőnk, ami 
után különféle programokban vehettünk 
részt. Ilyen volt például a placcs vagy a 
bubi foci, amelyben hatalmas buboréksze-
rű gömbökbe zárva kellett a labdát az 
ellenfél kapujába juttatni. Elég nehéz 
játéknak bizonyult, de annál jobban örül-
tünk, amikor végre találtunk egy gólt. 
Ilyen volt még a slip’n slide is, ami tulaj-
donképpen a dombról egy ponyván ke-

Énekkari kirándulás 

Tőserdő, július 15–16. 

resztül csúszdázást jelenti. Minden napnak 
része volt a strandolás is: fürödhettünk, 
napozhattunk, és persze belökhettük egy-
mást a stégről a vízbe, ami elég jó mókának 
bizonyult. 
Miután a strandon kifürödtük magunkat, 
visszatértünk a táborhelyünkre, ahol meg-
vacsoráztunk, majd az esti áhítat után még 
egy esti játékon is részt vehettünk. Ez első 
nap az ismerkedős játék volt, másnap az 
elemlámpás számháború, de volt éjszakai 
frizbi is, ahol világító karkötőkkel a csuk-
lónkon kellett átjuttatnunk az ellenfél térfe-
lére egy világító frizbit, a játék nevéből 
adódóan késő este. Egy másik esti program 
volt még az éjszakai akadályverseny. Ez 
volt a kedvenc programom az egész tábor-
ban, mivel jó sokáig fenn maradhattunk 
aznap, és az akadályok is nagyon jók vol-
tak. 
Szombaton megrendezésre került a szoká-
sos mennyei megyei bajnokság, ami egy 
focimeccset takar a táboroztatók és a tábo-
rozók között. Idén sajnos vesztettünk, de 
jövőre majd újra lehetőséget kapunk, és 
akkor visszavágunk. A tábor utolsó napján, 
azaz vasárnap megtartottuk az Istentisztele-
tet a bánki templomban, majd elbúcsúztunk 
egymástól és hazaindultunk. 
Számomra ez volt a nyár legjobb tábora, és 
szerintem még sokan mások is így vannak 
ezzel. 

Madár Áron 

Énekkarunk a pünkösdi szolgálat után 
szünidei pihenőt szokott tartani. Izgatottan 
tervezgettük, hogy melyik időpont lenne 
alkalmas arra, hogy nyáron egy-két napot 
együtt tudjunk tölteni.  

Július 15-én lelkészünk áldásával indul-
tunk Tőserdőbe, a Glória-házba hatan. 

Volt, aki ott csatlakozott hozzánk, ketten 
másnap érkeztek vonattal. Csodálatos két 
napnak lehettünk részesei szeretetteljes, 
testvéri közösségben. Sokat énekeltünk, 
vezetőnk, Oroszné Tornyai Lilla, ahogy 
mindig, úgy most is szép, új énekekkel 
ajándékozott meg bennünket. 
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Ez a kis rövid ének egyszerű, de találó, és 
minden benne van, ami ránk jellemző volt: 
,,Jöjjetek, jöjjetek Istent dícsérni, / hálával, 
hálával, hálaadással. / Nézzetek, nézzetek 
fel Jézus szemébe, / Szelíd Ő, szeret Ő, 
szívedbe lát Ő.” 

Mi meghallottuk a hívást, hogy együtt le-
gyünk, énekeinkkel dicsérjük az Urat. Szí-
vünkbe lát Ő, látja nyomorúságainkat, ter-
heinket, bánatunkat. Pontosan tudja, mire 
van szükségünk. Beszélgetéseink közben 
kiderült, hogy indulásunk előtt többeknek 
egészségi, lelki és más egyéb problémái 
adódtak, de hála Istennek, sok-sok imával 
legyőzve az akadályokat sikerült megér-
keznünk.  

A másik ének így szólt: ,,Igéje szól, igéje 
hív. / Szívünkbe kétséget csendesít. / Urun-
kat követni megtanít, / Nagy és szent mun-
kára lelkesít. / Mondjon hát hálát a száj, s a 
szív. / Kegyelme kész, áldásra vár, / Tárd 
ki a szíved, ó tárd ki már.” 

Lilla nem csupán kiváló karvezetőnk, de 
lelki vezetőnk is volt. Ismertette a piliscsa-
bai csendeshét eseményeit, és az igeolva-

sást sem hagytuk el. A sokszor zaklatott, 
hajszolt életünket hátrahagyva jól esett 
elcsendesedni az Útmutató napi igéin ke-
resztül. 

A lelki táplálékok mellett finomakat ettünk. 
Nem maradhatott el a Zsuzsa által frissen 
készített sajtos-tejfölös lángos, volt sok 
zöldség, gyümölcs, palacsinta, szalonnás-
hagymás tojásrántotta és finomabbnál fino-
mabb sütemények. 

Terveztük, hogy megmártózunk a lakiteleki 
Népfőiskola fürdőjében, de aznap szünna-
pot tartottak. Így sétáltunk egy nagyot a 
körülötte lévő szép virágos parkban, meg-
csodálva az új golfpályát, lovardát, domb-
házat. Estefelé (hadakozva a szúnyograjjal) 
ellátogattunk a Holt-Tiszához. 

Sokat beszélgettünk, közelebbről megis-
mertük egymás életét, gondjait, örömeit. 
Igazi csapatépítő, hitmélyítő, dicsőítő, ál-
dott két napot lehettünk együtt. Köszönöm 
Istennek a sok lelki ajándékot, és ezt a kis 
összetartó testvéri közösséget. 

Szabó Ilona 

Baba-mama találkozó 
Tőserdő, július 20. 

Nagyrabecsült szervezőink szavaival élve, 
„történelmet írtunk” július végén: a régi és 
az új baba-mamás családok találkozhattak 
Tőserdőn. Rendhagyó módon: ugyanis az 
édesapák és a nagyszülők is hivatalosak 
voltak az alkalomra. Nyolc család gyűlt 
össze ezen a kellemes hangulatú, verőfé-
nyes napon. 

Az üdvözlések és a bemutatkozások után 
hálát mondtunk, hogy megrendezésre kerül-
hetett ez a találkozó. János bácsi a hét igé-
jét hozta nekünk erre az alkalomra, amely-
ben ismét megmutatkozott, hogy a Jóisten 
figyelme kiterjed minden napjainkra: 
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsé-
tek be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Mi is 
kapcsolódhatna jobban egy ilyen baba-
mama-papa alkalomra, ahol a családok 

életéről, mindennapjairól, édes-bús terhei-
ről beszélgethettünk, ezért imádkoztunk. 
Tulajdonképpen erről szólt és szól ma is 
egy baba-mamás alkalom. 

Az imádságok és énekek után hozzáláttunk 
a fejedelmi ebéd elkészítéséhez, mialatt a 
gyermekek Enikő nénitől egy tanulságos 
bibliai történetet hallhattak, majd Gabi 
néni segítségével só-liszt gyurmából ké-
szíthettek mindenféle csodát, amiket aztán 
ki is sütöttek. 

Közben az édesapák tüzet csiholtak (az 
ebéd reményében...), hogy János bácsi 
bográcsában megfőhessen az igazán feje-
delmi paprikás krumpli. Ezt büszkén alátá-
masztotta az edény kongó üressége az 
ebéd végeztével. 

Az energiagyűjtés után Enikő néni egy 
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családi vetélkedőt hozott nekünk, amelyen 
a kicsik is részt vehettek. Többek között 
furfangos, rendkívül tanulságos kérdései-
vel tornáztatta meg elménket, majd a játé-
kosabb részben a „Pockok” mutathatták 
meg ügyességüket, ravaszságukat. 

Rendkívül élménydús napot tölthettünk 
együtt, lelkileg és fizikailag egyaránt. Iga-
zi testi-lelki megnyugvást okozott az ösz-
szetartozás, a „valahova tartozás” élmé-
nye. A nap végén morzsaszedegetést tar-
tottunk, ahol mindenki elmondhatta, ho-

gyan érezte magát, mit visz haza magával 
erről az összejövetelről. Szívet melengető 
érzéseket tártak fel, és megerősítettek ben-
nünket, hogy a hagyományteremtés újabb 
ékkövét sikerült megvalósítanunk. Az al-
kalmat imádsággal és énekekkel zártuk. 

Hálás szívvel köszönöm a lehetőséget, 
hogy ehhez a közösséghez tartozhatunk, és 
köszönöm ezt a csodás napot is, amit együtt 
tölthettünk! Erős vár a mi Istenünk! 

Domokos Csilla 

Rosta Izabella lelkésszé szentelése 
Boba, július 27. 

Tizenegyedik alkalommal nyílt lehetősége 
a kecskeméti evangélikusoknak arra, hogy 
részt vegyenek a gyülekezetben tíz hónapot 
töltött hatodéves lelkészjelölt szentelésén. 
Tizenheten mentünk a hírös városból július 
27-én Bobára, ahol Szemerei János, a Nyu-
gati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke 
lelkésszé szentelte Rosta Izabellát és uno-
katestvérét, Németh Kittit. A liturgiában 
közreműködött dr. Szabó Lajos, az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem nyugalma-
zott rektora és Rostáné Piri Magda, a Vasi 
Egyházmegye esperese, Izabella édesanyja. 
A fiatalok által választott ige, amely alap-
ján az igehirdetés is hangzott: „Nem azé, 
aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a 
könyörülő Istené” (Róm 9,16) Kis János, 
Izabella mentora is azt emelte ki, amikor 
átadta gyülekezetünk ajándékaként a szá-
mára beköttetett Magyarázatos Bibliát, 
hogy sokszor nem a mi terveink szerint 
alakulnak a dolgok, de jó meglátni, hogy 
az Úr csodásan működik… 

Milyen szavakkal jellemezném az ünnepi 
alkalmat? 

Lélekemelő, hiszen egy lelkészszentelés 
mindig különleges. Isten kegyelme az, 
amikor valaki elhívást kap, és a felkészülés 
évei után Isten áldásával, püspökének fel-
hatalmazása alapján és lelkésztársai körül-
ölelő szeretetével elindulhat a szolgálat 
útján. Most két rokon-barátnő-lelki testvér 

indult. Az egyik legmeghatóbb pillanat az 
volt, amikor az édesanya áldotta meg leá-
nyát, mint ifjú szolgatársát, a másik pedig, 
ahogy a jelen lévő közel 40 lelkész együtt 
énekelte a Confirmát. 

Jól szervezett, hiszen azok, akik nem fértek 
be a templomba, a mellette lévő sátorban 
kivetítőn követhették az istentiszteletet, de 
programfüzet is segítette az aktív részvételt, 
és sokan álltak szolgálatkészen a vendégek 
segítségére. 

Fiatalos, ami leginkább abban nyilvánult 
meg, hogy az orgonával kísért korálok mel-
lett helyet kaptak az ifjúsági énekek is a 
teológusokból álló Közel együttes vezetésé-
vel. 

Vidám, hiszen nemcsak mi ismertük meg 
Izabellát úgy, mint aki nem megy a szom-
szédba egy kis humorért, de rektor úr kö-
szöntőjében, illetve az istentisztelet utáni 
hozzászólásokban is a jókedv adta meg az 
alaphangot. 

Izabella a kaposvári gyülekezetben kezdi 
meg szolgálatát beosztott lelkészként. 

Hulej Enikő  

Istentisztelet 
Istentiszteleteinkre mindenkit szeretettel hí-
vunk: vasárnap 10 órakor. Az igehirdetés 

ideje alatt gyermek-foglalkozást tartunk  a 12 
év alattiak számára a lelkészi hivatalban. 
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In memoriam: Tóth-Szöllős Mihály 

Jézus mondja: „Én élek és ti is élni fog-
tok.” (Jn 14,19) 

Május 15-én, 94 éves korában tért haza 
mennyei otthonába esperes úr, aki elő-
döm volt a kecskeméti evangélikus gyü-
lekezetben. 14 évig végezte hűségesen 
szolgálatát, nem könnyű időben és körül-
mények között a hírös városban. 

Cinkota, Kiskőrös, Dunaegyháza után 
érkezett Kecskemétre. Így vallott erről: 
„Soha nem gondoltam arra, hogy Kecske-
méten lelkész legyek. Idegen voltam eb-
ben a városi környezetben. Évek alatt a 
gyülekezet meleg, családi közösséggé 
formálódott.”  

Gondozta az anyagyülekezetet és a szór-
ványokat. 1973-ban a gyülekezetek az 

egyházmegye esperesévé választották. 1988-
ban Budapestre költözött, ahol az Evangéli-
kus Sajtóosztály vezetője lett. 12 éven át 
végezte azt a szolgálatát hűségesen.  

2005-ben Dunaegyháza díszpolgára lett. 
Gyülekezetünkben a templomban, melynek 
„láthatóvá tétele” az ő nevéhez fűződik, már-
ványtábla őrzi a nevét, és emlékeztet mindig 
itt töltött szolgálati idejére.  

Köszönet a kimondott igéért, a látogatáso-
kért, a lelki tartalomért, a gyülekezetépítő 
szolgálatért! 

A rákoskeresztúri Új Köztemetőben június 
14-én hajtottunk fejet ravatalánál, s köszön-
tük meg életét és szolgálatát. Így köszöntünk 
el: Isten veled, viszontlátásra! 

Kis János 

Napközis tábor 
Kecskemét, július 30 – augusztus 1. 

Idén is megrendeztük gyülekezetünkben a 
nyári három napos napközis tábort a gye-
rekeknek. 

Már mindenki régóta várta a tábort. Kide-
rült a gyerekek elmondásaiból, hogy he-
tek óta készültek rá. De így voltak ezzel 
lelkészeink és hitoktatónk, valamint töb-
ben gyülekezetünk felnőtt tagjai közül is, 
akik aktív részesei voltak mind az előké-
születeknek, mind pedig a táboroztatás-
nak. 

Biztosan a szülők is már hetek óta készül-
tek, hogy elérkezzen július 30-a. Hiszen 
melyik szülő ne örülne, ha gyermekét 
olyan környezetben tudhatja, ahol épül, 
tanul, barátkozik, és nem mellesleg még 
jól is érzi magát! 

És mi, az ifisek is régóta készülődtünk, 
hogy elkezdődjön, mert ez nekünk is egy 
nagyon fontos időszak volt. Habár nem 

úgy, mint a gyerekek, de mi is tanulunk ez 
alatt a három nap alatt sokat. Tanultunk a 
türelemről és az önzetlenségről, és persze 
megtanultuk a legújabb történet főhőseinek 
nevét oda és vissza. 

A kicsik sokszor példaként állnak előttünk, 
hiszen bennük még megvan az őszinte és 
nyers hit. Mernek kérni, nem gondolják, 
hogy lennének határai a hitnek és Isten erejé-
nek – ez a tulajdonság sajnos sokunkban az 
idő múlásával elhalványodik. 

Megtanultuk megbecsülni és értékelni a szü-
leink munkáját, akik nemcsak három napig 
foglalkoztak velünk, vigyáztak és figyeltek 
ránk, hanem már sok-sok éve óvnak és sze-
retnek minket. 

Elmondhatom, hogy ez alatt a három nap 
alatt talán még többet is tanultam, mint a 
gyerekek. 

Lehoczky Kinga 
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Rendszeres alkalmaink 

Baba-mama klub: beszélgetős alkalom kis-
babás édesanyáknak 

Ifjúsági alkalmak: pénteken a tizenéves, 
szombaton a huszonéves fiataloknak 

Felnőtt bibliakör kedden 16 órakor: igeta-
nulmányozás az Útmutató igéi alapján  

Énekkar: kedden 1730 órakor 

Bibliaóra csütörtökön 10 órakor: igetanul-
mányozás az Útmutató két igéje alapján  

Bibliaiskola (felnőtt hittan): kéthetente 
vasárnap délután - ószövetségi sorozat 

A pontos időpontokról a hirdetésben vagy 
honlapunkon tájékozódhat. 

Alkalmainkra szeretettel várjuk! 

Tanévnyitó istentisztelet 
Az Úr csodásan működik!  

Sok mindenben tapasztaltuk a nyáron is az Úr 
áldásait, amiért hálát adhatunk és reménység-

gel indulhatunk az új tanévbe.  

Tanévnyitó istentiszteletünket szept. 1-jén 
(vasárnap) 10 órai kezdettel tartjuk, amelyen a 
napközis táborban tanult énekekkel örvendez-

tetjük meg a gyülekezetet.  

Szeretettel hívjuk a kicsiket, nagyokat,  
pedagógusokat, szülőket!  

Az istentiszteleten úrvacsora is lesz, a még 
nem konfirmált gyermekek áldást kaphatnak. 
Az alkalom után lehetőség nyílik a gyerekórá-

kon gyűjtött drahmák beváltására.  

Bibliai fordulópontokat idézünk fel. Kiről vagy miről van szó?  
A megfejtésül kapott szóval indulhatunk az új munkaévbe (is). 

1. Jézustól kérték a tanítványai: „Taníts minket…” (Lk 11) 

2. Az  Ő érkezése hozott fordulópontot a tanítványok és az egyház életébe. (ApCsel 2) 

3. Az 51. zsoltár szerzője, aki hiszi, hogy életében a nagy bukás után Isten képes újat kezdeni 
és tiszta szívet ad neki.  

4. A Sinai-hegynél Isten szövetséget kötött a népével és ezt adta át. (2Móz 31) 

5. Sorsfordító lelki élmény, melynek hatására az, aki nem hisz Jézusban, a követőjévé válik. 
Pál ezt a damaszkuszi úton élte át. (ApCsel 9) 

Rejtvény 


