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„Valami véget ér, kezdődik más talán!” – 
Ezt a reménységünket énekeljük egy ifjúsá-
gi énekben. 

Ez az érzés járja át gondolatainkat akkor is, 
amikor az előttünk álló tanévre, munkaévre 
gondolunk. Az újtípusú koronavírus veszé-
lye enyhébb mértékben, de jelen volt és 
hatással volt a mögöttünk hagyott nyárra is. 
Elmaradt táborok, kútba esett tervek, elha-
lasztott vagy lemondott utazások, fájón 
hiányzó együttlétek emlékét hordozzuk 
magunkban. A félelmek, amelyek nem múl-
tak el nyomtalanul, bizonytalanná teszik az 
úton előttünk lévő időszakot is. Milyen 
lesz, vajon mit fog hozni és hogyan, mi 
módon élhetjük meg majd azt…? 

A megszokott menetrend szerinti tanévkez-
dést tervez Magyarország kormánya. Jelen-
leg nem indokolt digitális oktatással helyet-
tesíteni a hagyományos tanítást. Ez a pilla-
natnyi helyzet, ezt tudjuk most, az írásom 
idején. 

Útmutatónkban szeptemberre Isten igéje 
ezzel bíztat bennünket: „Isten ugyanis 
Krisztusban megbékéltette a világot önma-
gával…” (2Kor 5,19)  

Igénk a lényegre mutat, az egyedüli biztos-
ra, olyan alapra, amelyre eddig is épült a 
világ sorsa és az ember élete. Ez mindennek 
a múltja, jelene és jövője is. Isten felemeli 
tekintetünket, hogy a bizonytalanságot, 
félelmet rejtő valósággal hozzá menjünk, 
hogy folytatni tudjuk az utunkat, melynek 
célja és iránya van. Mi a következő lépést 
sem látjuk, de Ő tudja és adni akarja, úgy 
ahogyan szükségünk van rá, és ahogyan 
nekünk a legjobb. Istenünk megtett értünk 
mindent. Ebbe, a „vírusos” világba elküldte 
egyszülött Fiát, hagyta, hogy Ő is megfertő-
ződjön a mi bűneink által. Jézus Krisztus 
magára vette bűneink büntetését, hogy 
megbékéltessen Istennel. Elvégezte külde-

tését. Békétlen, háborgó világban békessé-
günk lehet Istennel! Bármivel is kell szembe 
néznünk, ez a lehetőség adott. „Békesség 
Istentől!” – A legnagyobb ajándék, ami min-
dig ott lehet gondolatban, szívben a kimon-
dott szavakban, iskolában, munkahelyen, 
családi közösségben, gyülekezetben. Az 
életünk minden területén. 

Mi már tudjuk, az elmúlt hónapokban meg-
tanultuk, hogy mennyire fontos az óvintéz-
kedések betartása ahhoz, hogy jól tudjuk 
kezelni a veszélyhelyzetet. A döntés most is 
rajtunk áll. Meghalljuk-e az Isten üzenetét, 
amit Fia átadott ennek a világnak, minden 
embernek: „Mondd meg nekik, hogy Isten 
szereti őket”. Tartsuk be ezt az óvintézke-
dést! Éljünk belőle! Ne törődjünk azzal, 
hogy a világ nagyobb része nem tart igényt 
erre a békességre. Mi halljuk meg Isten sza-
vát és aszerint cselekedjünk. Ha ezt tesszük, 
más fog kezdődni. 
„Valami véget ér, kezdődik más talán. 
Látod, megyünk az élet sivatagán. 
Gyere, mert lépni muszáj!” (Zarándokének) 

Kis János 

Gyülekezeti honlapunk  
(hírek, események, igehirdetések): 

https://kecskemet.lutheran.hu  

Facebook:  

Kecskeméti Evangélikus Egyház 

Youtube:  

Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet 

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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Az én karanténom 

Hatalmas örömmel fogadtam el a felada-
tot, hogy megosszam a gyülekezet tagjai-
val, hogyan is éltem meg az elmúlt idősza-
kot. Már ez is egy pozitívuma volt az idei 
tavaszunknak, hogy írhatok most ide, 
önöknek, ami mindig óriási boldogsággal 
és hálával tölt el. 

Az én karanténomra gondolva fontos meg-
említeni, hogy egy érettségire és felvételi-
re készülő végzős középiskolás diák vol-
tam. Ahogy a legtöbben, úgy én is egy 
érzelmekben nagyon gazdag és megosztó 
időszakon vagyok túl. 

Kezdetben egy elkeseredett és szomorú 
lány nézett vissza a tükörből. Igazságtalan-
nak éreztem, hogy a középiskola utolsó két 
hónapját nem tölthettem ott és azokkal, 
akik az elmúlt négy évem legfontosabb 

tagjai voltak. Csalódott voltam az elmaradt 
ballagás, szerenád, búcsúkoncert miatt. 

Azonban ahogy teltek a hetek, egyre több 
volt a remény. Egyre jobban ment az online 
oktatás, mindenki egyre kiegyensúlyozottab-
bá és boldogabbá kezdett válni. Összeszokott 
a mi családunk is újra és valahogy másképp. 
Megint elkezdtem meglátni az örömöt az 
életben. Újra hálás lett a szívem azért, hogy 
nem kell egyedül legyek, azért, hogy mennyi 
minden jót is adott ez az időszak. És a jó 
Isten akkor is megadta azt, amit szerettem 
volna. 

Azóta leérettségiztem, találkozhatok a bará-
taimmal, találkozhatok a családommal, és ha 
óvatosan is, de újra elkezdhetünk visszatalál-
ni a régi életünkhöz, illetve annak egy meg-
fontoltabb formájához.  

Berta Zsófi 

A templom parkolójából indultunk Pilis-
csabára, a Béthel Missziói Otthonba. Két 
kecskeméti lánnyal a négyes szobába köl-
töztünk be. Aznap délután játékok segítsé-
gével ismerhettük meg egymást. Esténként 
a vacsora utáni áhítatokon sokat énekel-
tünk. Reggelente 7 órakor zenés ébresztőre 
keltünk, amit torna, majd a reggeli köve-
tett. Az étkezések előtt és után nemcsak 
imádkoztunk, hanem énekeltünk is. Az 
ételek nagyon finomak voltak. Kedden 
nevet húztunk és a hét folyamán a húzot-
tunknak kedveskedtünk. Mindenki kapott 
egy névre szóló kis füzetet, amibe írhat-
tunk egymásnak. Szerdán felmentünk az 

egyik hegyre, a Dévényi Antal kilátóhoz, 
ahonnan gyönyörű volt a panoráma. Egy 
kicsit elidőztünk odafenn, majd visszaindul-
tunk a táborba. Csütörtökön bibliaismereti 
vetélkedőn vettünk részt, ahol a csapatom-
mal 3. helyezést értünk el. Pénteken sorver-
senyekben mérhettük össze ügyességünket és 
gyorsaságunkat. Aznap este pedig szalonna- 
és pillecukor sütéssel zárult ez a fantasztikus 
hét.  

Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy eljut-
hattam ebbe a táborba és rengeteg élményt és 
sok új barátot szerezhettem. Remélem, jövő-
re is találkozhatok velük!  

Szikszai Csenge 

Piliscsabai tábor 
Mivel saját ottalvós tábort nem tarthattunk Tőserdőn, ezért úgy döntöttünk: bátor 
fiataljainkkal becsatlakozunk – a járványügyi előírások betartásával megszervezett – 
piliscsabai táborba. Ez eredetileg családi csendeshét szokott lenni, ám a vírushelyzet 
most a felnőtteket az online igehirdetések megtekintésére korlátozta, s csak a 25 év 
alattiak vehettek részt személyesen is a programon. A július 6–11. között megrende-
zett táborba végül nyolcan mentünk Kecskemétről, míg a másik nyolc idősebb 
„résztvevő” virtuálisan gazdagodott. A téma: Asztalközösségben – Jézus asztalánál. 
Olyan ószövetségi történetekről hallottunk az áhítatokon, melyekben az étkezésnek 
szerepe volt, illetve János evangéliuma 13. fejezetével is foglalkoztunk. 
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Gyerekszáj  

A reggeli áhítat igéje: „Ha félek is, benned 
bízom!” (Zsolt 56,4) Pár órával később a 
kis táborozónk nagy erőfeszítések árán 
végigküzdi magát a játszótéri nagy mászó-
kán, majd boldogan szalad oda hozzám: – 
Láttad, hogy sikerült végigmennem?  

– Láttam! Nagyon ügyes voltál! – válaszo-
lom.  
Mire ő: – Most először csináltam! És na-
gyon féltem, de eszembe jutott: Ha félek is, 
benned bízom! 

A hagyományokhoz híven idén is, már soka-
dik alkalommal került megrendezésre gyüle-
kezetünk napközis gyermektábora. A tábor, 
ami mindig osztatlan sikert arat mind a gye-
rekek, mind a segítők körében, ezúttal még 
különlegesebb hangulatban telt, hiszen so-
kaknak ez a három nap jelentette az első 
nagyobb szociális élményt a karantén hosszú 
hónapjai után. Nekünk is ez volt a 
„legnagyobb” – és az egyik legjobb! – ese-
mény, amin március óta részt vettünk.  

A tábor most is három napig tartott, és ezút-
tal is egy bibliai történet köré épült fel. Az 
idén ez Dávid története volt, amit a gyerekek 
nagy lelkesedéssel vártak és hallgattak vé-
gig. A történetet Enikő néni most is részle-
tekben mesélte el, hogy izgalmasabb legyen, 
és hogy a kicsik is megértsék és tudják kö-
vetni. Minden nap „eseményéhez” volt szí-
nező, amit a gyerekek együtt színeztek ki, és 
egy totó, amit csapatokban oldottak meg 
több feladattal együtt. Ilyen volt például a 
különbségkereső, a betűháló és az „Isai fiai” 
játék, amikor is a templomban elrejtett szí-
nes cetliket kellett megkeresni. A csapatfel-
adatokra minden nap pontokat kaptak a csa-
patok, a versengésre pedig a koronát a har-
madik napi „élő társas” tette fel; utóbbiban a 
gyerekek voltak a bábuk és a versenyzők is. 
Mindenki nagyon ügyes volt, a három nap 
végén pedig két győztest is tudtunk hirdetni 
a lila és a zöld csapat „személyében”. 

A csapatversenyen és a színezésen kívül 
minden nap volt kézműveskedés és társasjá-
tékozás is, amit a gyerekek és a segítők is 
együtt élveztek. Minden napnak volt egy 
kézműves „projektje”, így a legkreatívabb 
kis alkotók a tábor végén egy táskával, egy 
kéz-virággal, egy báránnyal, egy pillangóval 
és karkötővel térhettek haza. Ezen kívül a 
történethez használatos kellékeket is ők ké-
szítették Gabi néni segítségével. 

Ami minden napnak része volt még, az a 
reggeli áhítat. Anikó néni, Józsi bácsi és 
Patrik jóvoltából sok új dalt tanultunk, és 
sok régi „kedvencet” is elénekeltünk. Az 
igei részt minden reggel János bácsi tartotta. 
Minden napnak volt egy mondata, amit kö-

zösen megtanultunk, majd vicces szemlél-
tetésekkel, saját gyerekkorból hozott pél-
dákkal magyarázta el János bácsi az egyéb-
ként komoly témát. A gyerekek itták a 
szavait, és különösen örült mindenki, aki 
bárány lehetett. 

„Számomra a legjobb része a tábornak 
mégis az áhítat előtti egy óra, a játszótere-
zés, az ebédelés és a társasozás volt, mert 
ezek voltak azok az alkalmak, amikor a 
gyerekeket jobban megismerhettük, beszél-
getni tudtunk velük. Meglepő volt, hogy a 
legkisebbek is milyen sok izgalmas törté-
netet tudnak elmesélni a saját életükből, és 
jó volt látni, mennyire összetartottak a test-
vérek az otthonuktól távol is. Minden gyer-
kőc külön egyéniség, és nagyon hálás va-
gyok, hogy megismerhettem őket.” (Anna) 

„Nekem a kedven részem a templomi kéz-
műveskedés és kellékkészítés volt, mert 
együtt tudtunk dolgozni a kicsikkel úgy, 
hogy közben mi is jól éreztük magunkat. 
Kasíroztunk, festettünk és közben nem 
kellett azon aggódni, hogy valaki elmász-
kál vagy unatkozik; mindenki nagyon él-
vezte a frigyládakészítést, és közösen is 
ügyesen dolgoztak.” (Dorka) 

Köszönjük szépen Enikő néninek, János 
bácsinak, Anikó néninek, Gabi néninek, 
Józsi bácsinak, Patriknak, az ifis segítők-
nek és a gyereknek ezt a három csodálatos 
napot! 

Fülöp Anna és Dorka 

Napközis tábor 
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Különleges konfirmáció 
Konfirmandusként 

A koronavírus járvány miatt az idei konfir-
máció a kecskeméti evangélikus gyüleke-
zetben is más volt, mint az eddigiek. Sze-
retném elmesélni, hogyan is történtek a 
dolgok a mi konfis csapatunkkal. 

Tavaly augusztus végén volt egy ismerkedő 
napunk Tőserdőben, ahol nagyon jól érez-
tük magunkat, megismerkedtünk egymás-
sal és a gyülekezet lelkipásztoraival is. 

Vasárnaponként, általában két-három he-
tente az istentisztelet után konfis órákon 
készültünk Enikő nénivel, Anikó nénivel és 
János bácsival a konfirmációi vizsgára. 
Közösen beszéltük át a Biblia és a Káté 
legfontosabb részeit. Mindig jókedvűen, 
hangulatosan teltek ezek az órák, sokat 
beszélgettünk, énekeltünk. Nem iskolai 
típusú tanulásnak éltük meg, hanem inkább 
egy vidám szakkörre emlékeztetett. De-
cemberben a karácsonyi műsor keretében 
Jézus születésének történetét adtunk elő a 
templomban.  

Akinek kedve volt, vasárnapi istentisztele-
tek alkalmával igefelolvasást is vállalhatott. 
Márciusban, amikor a járvány miatt az 
iskolákat is bezárták, tanácstalanul álltunk 
mindannyian és vártuk, hogy mi is lesz. 

Bizakodtunk és imádkoztunk, hogy minden 
jóra forduljon és a konfirmáció is előbb 
vagy utóbb megtörténhessen. Április köze-
pétől nagy örömünkre Enikő nénivel és 
Anikó nénivel a digitális világnak köszön-
hetően zoom-on keresztül élő online konfis 
órákon vehettünk részt szombat délutánon-
ként. 

Nagyon jó volt újra látni és hallani egy-
mást. Ezeken az alkalmakon is tudtunk 
beszélgetni és közösen imádkozni. Enikő 
néni mindig megkérdezte, ki hogy érzi 
magát, mi történt vele? Június 19-én újra a 
tőserdei gyülekezeti házban tölthettünk egy 
napot. Sok mindent tanultunk, sokat ját-
szottunk és János bácsi meghívott minden-
kit egy fagyira is. Még egyszer átbeszéltük 
a konfirmációi vizsgát, mi hogyan fog tör-
ténni. 

A szabályoknak megfelelően nem zárt tér-
ben, hanem a szabadban készültünk, na-
gyon tetszett nekünk ez a különlegesség, 
mely velünk történt meg először, hogy kü-
lön van a vizsga és egy későbbi alkalommal 
lesz a templomban az ünnepélyes szertar-
tás.  

Másnap, 20-án jött a mindenki számára 
„izgulós” fogadalomtétel és vizsga. Tudtuk, 
hogy ez nem iskolai felelet, de azért min-
denki izgatott volt egy kicsit, hogy biztosan 
tudjuk-e majd a jó válaszokat. Egyforma 
jellel ellátott pólóban voltunk, ez is az ösz-
szetartozást, egy csapathoz tartozást jelké-
pezte. Kint az udvaron vidáman, de nagyon 
meghitt hangulatban történt meg a vizsga. 
Mindenkinek sikerült! 

Szüleink és szűk családunk előtt vallottuk 
meg hitünket. János bácsi és Enikő néni 
kezüket a fejünkre téve áldást mondott és 
egy Bibliát kaptunk örök emlékül. 

A vizsga után már megkönnyebbülten ebé-
deltünk: egy nagyon kedves házaspár fel-
ajánlásából gulyáslevest és óriás palacsintát 
ehettünk. A családok által készített sütemé-
nyek is nagyon kapósak és finomak voltak.  

Nagyon várjuk a szeptember 6-ára tervezett 
első úrvacsoravételünket is! 

Hálásan köszönjük János bácsinak, Enikő 
néninek, Anikó néninek és mindenkinek, 
aki hozzájárult ahhoz, hogy ebben a külön-
leges helyzetben is megvalósulhasson a 
konfirmációnk.  

A 2019/2020-as év konfirmandusainak  
nevében: Varga Janka 

*** 
Szülőként 

Én, mint szülő, amikor egy kedves ismerő-
söm közbenjárásával kapcsolatba kerültem 
a kecskeméti evangélikus gyülekezettel és a 
kislányom konfirmálását terveztem, már az 
elején éreztem, hogy ez valami más, valami 
különleges lesz. – De hogy ennyire? Azt 
álmomban sem gondoltam volna… 

A tanév elején egy közös szülőire kaptunk 
meghívást, ahol János és Enikő elmondták, 



5 

Lélekzet                 2020/3. Tanévnyitó 

hogyan tervezik a gyermekek felkészítését, 
az egyház részletesebb megismertetését. A 
közös énekléssel, sütizéssel, szeretetteljes, 
vidám hangulatban telt alkalom után a 
gyerekek szemében látszott az oldódás, 
hogy nem kell ettől félni, itt nem feleltetés 
és jegyre menő vizsgáztatás lesz.  

Vasárnaponként jártak a gyerekek a konfis 
órákra, témáról témára haladtak a tanulás-
ban, amikor elérkezett március közepe… 

A COVID-járvány minden család, minden 
ember életére hatással volt, azt gondolom, 
sokan sok mindent átértékeltünk, átgon-
doltunk, veszítettünk, de profitáltunk is.  

Nagyon különleges volt ez az időszak. A 
bizonytalanság, a várakozás, a tanácstalan-
ság mindenki életében felütötte a fejét. 
Hittet és imával könnyebb volt mindezt 
elviselni és túlélni. 

Sokszor szidjuk az internetet és a távkom-
munikációt, de most azt hiszem, igenis 
sokat segített. Az istentiszteletek és a gye-
rekórák online tartása fantasztikus ötlet 
volt. A gyerekek nagyon rugalmasak, a 
zoom segítségével szinte minden gyerek 
csatlakozni tudott minden alkalommal a 
konfis órára, így nem maradt el a Káté 
tanulása, haladtak a kitűzött anyag elsajátí-
tásával, így még nyáron megtörténhetett a 
vizsga.  

Szülőként, amikor a tőserdei gyülekezeti 
ház udvarán ültem és néztem a gyerme-
kinket, akik ezentúl az egyház „teljesjogú” 
tagjaivá válnak, hallgattam János bácsi és 
Enikő néni szavait, hálát és megnyugvást 
éreztem.  

Hálát Istennek, hálát mindazért, hogy a 
sok ima meghallgatásra talált, hogy létre-
jöhetett ez a nap, itt lehetünk egy igazán 
elfogadó, szeretetteljes gyülekezetben, a 
gyermekem hite erősödhet és barátokra is 
talált a kis konfis csapatban. A szertartás 
alatt eszembe jutott a saját konfirmálásom, 
a gyermekeim keresztelője.  

Fülembe csengtek a szavak, melyet a szí-
vemhez oly közel álló, az én gyermekko-
romat végigkísérő, kicsiny szülőfalumban 
szolgáló lelkésznő mondott, amikor a 
gyermekek keresztelőjét a mi kis kaskan-

tyúi evangélikus templomunkban tartottuk.  

„Úgy érzem magam, mint az Öreg néne őzi-
kéjében az öreg néne. Elmentél messzire, 
elkerültél innen, az élet máshova vezetett, de 
visszahozod a kis őzikéket, vissza megmutat-
ni hozzám.”  

A konfirmációi vizsga alatt ez a gondolat 
kavargott bennem. A távolság nagy, ritkáb-
ban jutunk oda – de az ember a hitét bárhol 
gyakorolhatja! 

Hálás szívvel köszönöm a kecskeméti egy-
házközségnek, Jánosnak, Enikőnek és Anikó-
nak és minden segítőnek a sok szeretetet, 
törődést, odafigyelés, mellyel a mi gyermeke-
ink hithű életét támogatják, útjukat egyenge-
tik. Örülök, hogy ide találtunk. Bátran teszem 
az Úr és ezen gyülekezet kezébe őket, mert 
tudom, hogy itt jó helyen vannak.  

Trepák Icu, Varga Janka anyukája 

Felhívás 
Örvendetes, hogy vasárnapi istentisztelete-
inken sok ismerős arc mosolyog vissza 
ránk, lelkészekre és köszönti a padban ülő 
testvéreket. Jó tudni egymásról és megélni: 
a gyülekezet nem közönség, hanem közös-
ség, ez azonban elsősorban azok között 
működik jól, akik valamelyik hétközi alkal-
munknak is aktív résztvevői és tényleg 
ismerik egymást. 

A járványhelyzetben, amikor kényszerűen 
zárva voltak a templomok, a kapcsolattar-
tás egyéb csatornáira volt csak lehetősé-
günk. Igyekeztünk telefonon vagy emailen 
keresni a gyülekezeti tagokat, ám rá kellett 
döbbennünk: vannak olyan kedves, temp-
lomba járó hívek, akikkel most nem tudjuk 
felvenni a kapcsolatot, mert nincs meg 
vagy már megváltozott az elérhetőségük.  

Nincs ez így jól! Jobban tudnánk törődni 
egymással, ha több adatot ismernénk! Sze-
retnénk kérni ezért a kedves testvéreket, 
hogy a következő hetek során a kapcsolati 
lap kitöltésével (név, lakcím, telefonszám, 
email cím) segítsenek nekünk abban, hogy 
a kapcsolattartás gördülékenyebb lehessen!  
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„Hála tölti be szívemet: Szeret az Úr, nagyon szeret!” 
A Glória énekkar elmúlt fél éve 

Ecsedy Aladár énekére a karantén első 
napjaiban találtam rá. Márciusban a kérdő-
jelekkel teli jövő előtt állva ez az ének 
mégis mottóként vezetett. Elküldtem kórus-
tagjainknak a teljes szöveget, majd a nehe-
zen megvalósuló messengeres heti beszél-
getések alkalmával megszólaltattam a dal-
lamot is. 

Csak fizikailag nem találkoztunk. A meg-
szokott próbanapokon az online megoldás 
szó szerint bepillantást engedett nekünk 
egymás új formátumú életébe. A beszámo-
lók között igéket, énekszövegeket osztot-
tunk meg egymással. Májusban, a szigorú 
bezártság oldásával, a nyári lehetőségeket 
tervezve felkérést kaptunk a piliscsabai 
csendeshét énekeinek megszólaltatására   
videófelvétel formájában. Enikő lelkész-
nőnkkel egyeztetve, az ő igehirdetéseihez 
nyolc éneket választottunk ki.  Kellő óva-
tossággal, de boldogan jöttünk össze júni-
usban templomunkba a próbákra, majd a 
felvételek készítésére.  

Nagy ajándékot kaptunk ezzel a szolgálat-
tal, mert nemcsak új énekeket ismertünk 
meg („Szegény szívemnek nincsen tisztasá-
ga”, „Tudom az Úrnak terve van velem”), 

hanem az igehirdetéseket élőben, elsőként 
hallgathattuk meg. 

Istennek gondja volt ránk. Szinte naponként 
kaptunk a virtuális felületeken, televízión, 
rádión keresztül igei üzeneteket, erősítése-
ket, szép zenéket.  Így még jobban átéltük 
azt, hogy „szeret az Úr, nagyon szeret!” 

Júliusban szalonnasütés apropóján találkoz-
tunk egyik kórustagunk kertjében. Örö-
münkre lelkészeink és fiatalabb kórustagja-
ink is eljöttek erre az alkalomra. Az augusz-
tusi tőserdei napon viszont csak az énekkar 
fele tudott részt venni, de a kedvező szólam-
arány miatt új, háromszólamú mű tanulásá-
ba is belefogtunk. A Glória-házban a tiszta, 
friss levegő, a nyugodt és szép környezet, a 
szabadban való éneklés és beszélgetés min-
dig feltölt, kikapcsol bennünket.  

Mindezek az ajándékok újra és újra megerő-
sítették bennünk egy másik szeretett éne-
künk refrénjét: 

„Hűséged végtelen, hűséged végtelen! Min-
den nap új áldás árad reám! 
Hiányom pótolod hatalmas kézzel, hűséged 
végtelen, Uram, hozzám!” 

Oroszné Tornyai Lilla  

Visszatérő kiállító templomunk galériáján 
Kabáczy József tanár, festőművész. Ezért is 
köszöntötte őt jó ismerősként az augusztus 
16-i, vasárnapi istentiszteletet követően Kis 
János igazgató lelkész, hozzátéve, hogy 
folyamatos fejlődést érez az alkotó munkás-
ságában. 

Papp Ferenc előadóművész verssel-zenével 
– Ady Endre, Garay Gábor, T. Nagy Sándor 
művekkel, valamint saját alkotásaival – 
tette érzékletessé a kiállítás hangulatát. 

Akócsiné Patkós Erzsébet, a Kada Elek 
Közgazdasági Szakgimnázium igazgató-
helyettese megnyitójában volt kollégája 

munkásságának értékelése kapcsán Szent II. 
János Pál pápát idézve úgy fogalmazott, 
hogy a művészet kalauz Isten megértéséhez. 
Goethe gondolatai közül pedig azt emelte 
ki, hogy a napi egy-egy vers, műalkotás 
segít az embernek fiatalsága megőrzésében. 

Végezetül Kabáczy József fejtette ki érzése-
it, gondolatait alkotásai kapcsán. Tudatosan 
soha nem ad címet festményeinek, hogy a 
néző értelmezze, magyarázza azokat. Képei 
gazdag témaválasztással, színvilággal káp-
ráztatják el a nézőt. Az alkotásain megjelen-
nek a kárpátaljai, az alföldi tájak, a téli 
orosz falvak, Velence, a kereszten értünk 

Kabáczy József kiállítása 
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szenvedő Krisztus. Új motívum a különféle 
tájképeken megjelenő hold. 

A kiállítás október elejéig, az istentisztele-

teket követően vagy munkanapokon beje-
lentkezés után tekinthető meg. 

Károlyfalvi József 

Az imádság ereje 

Imádkozol-e az evangélium terjedéséért, a 
kecskeméti evangélikus gyülekezetért, és 
azért, hogy a templomba járó és a templo-
mot elkerülő emberek között egyre többen 
jussanak élő hitre?  

Bocsánat a tegező formáért, de ezt a kér-
dést most nem tehetem fel udvariasan, töb-
bes számban, mert akkor az „imádkozunk” 
fejedelmi többese mögé könnyedén elbúj-
nak azok, akik ezt a felelősséget rendsze-
rint a lelkészre vagy arra a néhány buzgó 
hittestvérre hárítják, akiknek ez „hivatali 
kötelességük” vagy épp „nincs jobb dol-
guk”!  

Miért van az, hogy közöttünk szinte már 
nagyítóval kell keresni azt, aki igazán szí-
vén viseli Krisztus ügyét, és könyörög egy-
házunkért, gyülekezetünkért, a konkrét 
helyzetekért és a meghirdetett alkalmakért. 
Mintha már az is dicséretet érdemelne, ha 
valaki egyáltalán imádkozik – önmagáért, a 
saját boldogulásáért, valamilyen bajából 
való szabadulásáért! De hogy naponta 
imádságban hordozd mások lelki épülését, 
a gyülekezetet érintő fontos döntéseket, 
vagy azt, hogy a szolgálattevők Istentől 
kapjanak erőt és bölcsességet a helytállás-
hoz – az mintha nem a te dolgod lenne! 

Ha nem kezdjük el minél többen érezni a 
felelősségét annak, hogy állandó imatéma-
ként vigyük Isten elé egyházunkat, akkor 
mi magunk álljuk útját a Szentlélek munká-
jának! Ha nemcsak a múlt eredményeiben 
akarunk gyönyörködni, hanem a jövőben is 
tapasztalni szeretnénk, mire képes az Úr, 
akkor vegyük nagyon komolyan – presbi-
terként, gyülekezeti tagként – az imádság 
erejét! 

Az egyik augusztusi vasárnapon az igehir-
detés alapigéje is erre buzdított. Érdemes 
lelkész úr prédikációját visszahallgatni. 
„Testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy 

terjedjen az Úr igéje!” (2Thessz 3,1)  

Imádkoztunk buzgón és fáradhatatlanul, 
hogy lehessen egyáltalán idén konfirmáció 
– és csodát éltünk át a rendhagyó vizsga és 
fogadalomtétel által tőserdei házunk udva-
rán. Imádkoztunk a piliscsabai táborban, 
amikor nagy nehézségek jöttek – és láttuk, 
hogy az Úr tényleg minden akadályt képes 
legyőzni. Ámultunk a napközis táborban, 
hogy milyen jól viselkednek a korábban 
olyan nehezen kezelhető a gyerekek is – és 
hallottuk, milyen sokan imádkoztak most 
értünk! 

Testvérem! Kérlek, vedd nagyon komolyan 
a kérést: imádkozz rendszeresen a kecske-
méti evangélikus gyülekezetért és azért, 
hogy a gyülekezet tagjai és az alkalmakon 
részt vevők hitben növekedjenek! Nincs 
más, ami ennél fontosabb! 

Hulej Enikő 

Kiscsoportos alkalmaink 

Aki szeretne bekapcsolódni egy-egy 
gyülekezeti csoportba, annak szeretettel 
ajánljuk alkalmainkat. 

Hetente:  

Pénteki ifi - tizenéves fiatalok számára 

Fiatal felnőttek alkalma 

Énekkar 

Keddi Bibliakör 

Csütörtöki Bibliaóra 

Kéthetente:  

Baba-mama klub 

Konfis óra 

Bibliaiskola 

Pontos időpontokról a honlapon, illetve 
a lelkészeknél tájékozódhat.  
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Keresztrejtvény 

Keressük a hiányzó szavakat az idézett igékből. Lapozzuk fel a Szentírást és olvas-
suk el a megadott fejezetet.  

Hogy szólították sokan Jézust? Megtudhatjuk a rejtvény megfejtéséből. 
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1. Halld meg, Izráel: Az ÚR a mi Istenünk, 
egyedül az ÚR! Szeresd azért az URat, a te 
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és 
teljes erődből! Maradjanak a szívedben 
azok az igék, amelyeket ma parancsolok 
neked. … azokat fiaid előtt, és beszélj azok-
ról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, 
akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat 
jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a 
homlokodon; írd föl azokat házad ajtófélfái-
ra és a kapuidra! (5Móz 6) 

2. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. 
Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, 
de az ÚR azt nézi, ami a … van. (1Sám 16) 

3. Lábam előtt … a te igéd, ösvényem világos-
sága. (Zsolt 119) 

4. Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és 
akire sokat bíztak, attól … kérnek számon. 
(Lk 12) 

5. Keressétek az URat, amíg megtalálható! 
Hívjátok segítségül, amíg … van! Hagyja el 
útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! 
Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Iste-
nünkhöz, mert kész megbocsátani. (Ézs 55) 

6. Igyekezz … emberként megállni Isten előtt, 
mint aki nem vall szégyent a munkájával, ha-

nem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. 

(2Tim 2) 


