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A kicsi és a nagy
„Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, 
mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása 
visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba.”

Mikeás 5, 1

Ismeretes János evangéliumának az 
elején Nathanael hitetlenkedő kérdése, 
amikor társai a Messiás megtalálásáról 
lelkendeznek: „Származhat-e valami 
jó Názáretből?”. Ilyesmit jelez a híres 
mikeási prófécia is: „Származhat-e 
valami nagy a kicsiny 
Betlehemből?” Mert akár a 
rossz hírű Názáret, akár a 
kicsiny Betlehem, valóban 
elég nehezen képzelhető 
el, hogy a Messiás onnan 
jöjjön. Pedig mégis csak 
így történt! Isten, előre 
nem látható, előre ki nem 
következtethető módon 
jön el: emberré lesz, belép 
életünk rossz hírű és 
kicsiny keretei közé. Ez az 
inkarnáció, a karácsony 
meglepetése, még inkább 
csodája.

Van azonban ennek a történetnek 
egy szűkebb és speciálisabb üzenete 
is, erről szeretnék most néhány 
gondolatot megfogalmazni.

Isten megszólal az emberen 
keresztül. Nem csak az ember Jézus 

Krisztuson keresztül, hanem a gyarló, 
kegyelemre szoruló emberen, rajtam és 
rajtad keresztül. Mi következik ebből?

Mindenek előtt a bűnbánat, a 
bűneink feletti szomorúság. Hogy 
gyarló voltunkból adódóan, azzal, 

hogy rosszak vagyunk, 
mint Názáret és kicsinyek, 
mint Betlehem, sokszor és 
sokféleképpen vagyunk 
akadályai az evangélium 
terjedésének. Hogy bár 
Isten sokszor rajtunk 
keresztül akar elérni má-
sok szívéhez, mi nem 
segítjük, nem erősítjük, 
hanem gátoljuk és 
nehezítjük ezt. Jobb 
esetben észre sem 
vesszük, rosszabb esetben 
a restségünkkel, az 

engedetlenségünkkel, gőgös szívünkkel, 
tudatosan állunk Neki ellent. Úgy 
vagyunk sokszor az evangélium 
útjában, mint az autósok a szirénázó 
mentő előtt. Szerencsétlenkedünk, 
ügyetlenkedünk, önző módon kihaj-
tunk elé, süketnek és vaknak tettetjük 
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magunkat s ezzel akadályozzuk a 
(lélek)mentést.

De a bűnbánat mellet ott a hála is, 
hogy Isten – bár ismer minket – mégis, 
így is kiválasztott a szolgálatra. 
Keresztyénként, gyülekezeti tagként, 
presbiterként, hitoktatóként, dia-
kónusként vagy igehirdetőként 
közvetíthetjük üzenetét. Megszólított 
minket, de nem azt mondta, hogy 
„Álljatok félre!”, hanem, hogy 
„Menjetek el, tegyetek tanítványokká 
minden népeket!...”. Mint a szülő, 
vagy a jó pedagógus a gyerekeket, 
Isten bevon minket abba a szolgálatba, 
melyet – néha úgy érezhetjük – az 
embert megkerülve egyszerűbben és 
hatékonyabban is el tudna végezni.

S végül a mikeási igéből – a 
bűnbánat és a hála után – következik 
még a bizonyosság is, hogy a rajtunk 
keresztül megszólaló isteni igének 
meg lesz a kellő eredménye. Nem 
azért, mert mégiscsak ügyesek és jók 
vagyunk, hanem mert az Úrnak gondja 

van Igéjére. Igaz, gyarló embereken 
keresztül szólal meg, de az ember 
gyarlósága mellett Isten nagysága, 
mindenhatósága is jelen van ebben a 
történetben. S az ember gyarlóságánál 
– bármennyire is elkeserítő néha a 
helyzet – nagyobb és győzedelmesebb 
Isten jósága és áldása. Erről beszél 
Mikeás is: nem az a kérdés, mekkora 
Betlehem, hanem, hogy mekkora az 
Isten? S ha Isten nagy, akkor Betlehem 
akár a legkisebb is lehet.

Jó így végiggondolni az elmúlt 
esztendőn, hálát adni mindazért az 
áldásért, amit Isten nagyságának és 
jóságának köszönhetünk, s amit még 
emberi kicsinységünk sem tudott 
lerombolni.

Jó így készülni a holnapra, az 
előttünk álló ünnepre, a 2011. 
esztendőre. Jó a betlehemnyi életünk 
mellett látni és tudni Isten véghetetlen 
nagyságát és jóságát. Ámen 

Kuti József

Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket gyülekezeti 
szilveszteri összejövetelünkre a Tóth Endre terembe!

Az együttlét december 31-én a 18 órás istentisztelet után kezdődik

A programok között szerepel közös étkezés, családi ki mit tud, beszélgetés 
az elmúlt év ajándékairól, éjfélkor a templomban Istentisztelet, koccintás, 

virslizés, közösségi tánc.
 

Azt kérjük a családoktól, hogy mindenki mutasson meg valamilyen 
produkcióval egy kis szeletet magából ( ének, tánc, mese, stb. ), hogy kapott 

ajándékaikkal közösségben is dicsérhessük az Urat!.

A gyerekeknek filmvetítést, társasjátékot szervezünk!

Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban, valamint 
Ritter Nándornál lehet a 30/496-8664-es telefonon.

A közös étkezéshez kérünk benneteket, mindenki hozzon
 szendvicseket otthonról, valamint innivalót! Köszönjük!

Bízd Újra Életed Krisztusra!
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Az új szolgálat elé

2010. szeptember elején a 
Kecskeméti Református Egyházközség 
Presbitériuma arról hozott határozatot, 
hogy a Szabó Gábor esperes úr 
nyugdíjazásával megüresedett 
Kecskemét-keleti egyházrész lelkészi 
állását ifj. Kuti József szomódi 
lelkipásztor meghívásával kívánja 
betölteni. Azóta a nevezett többször 
szolgált már Kecskeméten, sőt, 
december eleje óta itt is lakik, illő 
tehát, hogy – ha csak pár sorban 
is – bemutatkozzon a Szőlőskert 
olvasóinak.

Ifj.Kuti József vagyok, 1967-ben 
születtem Budapesten, de maga 
a család, mely nevelt, dunántúli, 
közelebbről Somogy megyei. Dédapám 
kántortanító Belső-Somogyban, 
nagyapám lelkipásztor a Veszprém 
megyei Hajmáskéren és Kenesén, 
édesapám matematika-fizika szakos 
tanár előbb Budapesten, majd a győri 
Széchenyi Egyetemen. Édesanyám 
szintén matematikát és fizikát tanított 
a győri Tanítóképző Főiskolán. 
Testvéreim, Ágnes, Klára és Judit 
nyelvtanárként, történészként és 
néprajzosként végeztek és dolgoznak 

Budapesten és Pécsett. Magam 
teológiai és ógörög tanulmányaimat 
Budapesten, a pasztorál-pszichológiai 
képzést pedig Debrecenben végeztem. 
1995-től Tatán, 1996-tól pedig a Tata 
melletti Szomódon végeztem lelkészi 
szolgálatomat. 2002-ben kötöttünk 
házasságot feleségemmel, Filep 
Katalinnal, aki nemcsak hitvesem, de 
munkatársam is volt mindvégig. Ő a 
teológiai és mentálhigiénés diplomáját 
Debrecenben szerezte. Két kislányunk 
van, Berta, aki öt, és Emma, aki másfél 
éves.

Ezek a legszűkebb, szinte 
hivatalosnak mondható adatok. Ami 
ezeken túl van, s ami a legtöbb esetben 
fontosabbnak is bizonyul, hogy 
szeretek prédikálni, hogy szeretem a 
XVI. századi, régi magyar énekeket, 
hogy szeretek csapatban dolgozni, 
hogy érdekel az egyházművészet és 
érdekelnek a régi, magyar nyelvű 
Bibliák, hogy gyűjtöm a régi faliórákat 
és a tatai népi kerámiát, hogy szeretem 
Ottlik Gézát, Esterházyt és Kányádit, 
hogy kedvenc grafikusom az egyébként 
katolikus pap Somogyi Győző s hogy 
szívesen hallgatok népzenét, Kalákát, 

Racka Jam-et és Cseh Tamást 
– nos mindezek talán és 
remélhetőleg a sok személyes 
találkozás és beszélgetés során 
derülhetnek majd ki. 

Nagy kíváncsisággal és 
tanulni vágyással jöttem 
Kecskemétre. Kérem a 
testvéreket, fogadjanak minket 
szeretettel és türelemmel, 
kérdéseikkel és észrevételeikkel 
forduljanak immár hozzánk is 
bizalommal.

Ifj.Kuti József 



Gyülekezeti hét Emmausban

A Szőlőskert előző számában 
jelent meg egy rövid beszámoló a 
nyári emmausi gyülekezeti hétről, 
az alábbiakban ezen cikk folytatása 
olvasható:

A Dániel könyvéből elgondolkodtató 
üzeneteket, gondolatokat hallottunk:: 
Dán 2,14.15: Dániel kérdez! Merünk- e 
kérdezni? Dániel időt kér. Mentségeink 
közé tartozik: nincs időm. Idő kell.! 
Csípőből csak pofon lehet! Aztán a 
másik vers, ami újabb kérdést tesz 
fel: Van-e testvérem a kérdésemben, 
akivel le tudok borulni? „Ezután 
Dániel hazament, és tudtára adta a 
dolgot társainak,…..majd irgalomért 
könyörögtek a menny Istenéhez.” Dán 
2,17 A birodalmak jönnek, mennek, de 
készül az ÖRÖK KIRÁLYSÁG! 

A harmadik rész a király részéről, 
tipikus! Az álomlátás és megfejtés 
után mindent elfelejt, csak az marad 
meg, hogy ő az „aranyfej”. Pillanatok 
alatt bálványszobrokat állítunk 
magunknak, magamnak. Beleesik a 
csapdába: felszínesen ígérget, aztán 
másképp megy tovább. Milyenek a mi 
ígéreteink, ígérgetéseink vertikálisan 
és horizontálisan? Mint a nem készülő 
diák fogadkozása: „csak most ne 
feleljek, legközelebbre tanulok”. Ha 
van olyan, akinek ez nem ismerős, 
azt nem fertőzte meg ez a világ! Nem 
így Dániel és társai! Ők tudják, hogy 
Kinek hisznek! Ezért mondják: „…tudd 
meg, ó király, hogy mi a te isteneidet 
nem tiszteljük, és nem hódolunk az 
aranyszobor előtt…!” Dán 3,18

Negyedik rész: Lakoma; jókedv 
a bortól, nem vezet jóra! Bélsaccar 
hibát követ el: ittasan előhozatja 
a jeruzsálemi templomból elrabolt 

edényeket. Nem őt illetik meg ezek. 
Isten nem hagyja következmény 
nélkül! Folyik a kicsapongás a mi 
életünkben, az én életemben is. …. és 
akkor megjelenik egy kéz és ír…!! Dán 
5,5  Dániel és Isten emberei nincsenek 
ott a tivornyában, keresni kell őket, 
de kész tiszta vizet önteni a pohárba, 
nem jutalomért, hanem szeretetből! 
Őszinteségét nem akadályozza semmi, 
mert féket szab: nem kell az ajándék! 
Mik a mi fékeink ezzel szemben? - 
…nem akarom megbántani; - …nem 
mondok neki súlyos dolgokat…  
Isten eszközeként, szeretetből bármit 
elmondhatok. Eljön az idő, amikor 
Isten megállít; drága az időnk, mert 
lejár! „Most azért én dicsőítem és 
magasztalom az én Uramat, aki Fiát 
adta az én szabadításomra!” Késznek 
lenni az EVANGÉLIUM tovább 
adására! Készen és kéznél / Isten keze 
ügyében/.

A hatodik rész is arról tanúskodik, 
hogy Dániel magatartását, tetteit 
látva érdemes Istenre bízni életünket. 
Nem bízhatunk emberekben, még ha 
szeretnek is. Dáriusz értékeli Dánielt, 
az ország három főkormányzóinak 
egyikévé lépteti elő. Aki a menny 
Urához hűséges, lehetetlen, hogy 
az emberekhez ne legyen hűséges! 
Dániel hű. Beleeshetett volna 
a hiúság csapdájába! Az ország 
harmadik emberének lenni egy 
hatalmas birodalomban! Mit meg 
nem teszünk azért, hogy elismerést 
kapjunk embertársainktól. Egy-egy 
kávéházi alkalmon kinek a társaságát 
keresem? Kihez szeretnék oda menni, 
de megközelíthetetlen számomra. 
Emberi kegyeket keresünk, hogy 
tanúkkal igazoljuk becsületünket, 
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egyenességünket. Kihez futhatunk, ha 
igazán baj van? Ki segíthetne? 

Ha  helytállunk, nem leszünk 
árulók, Isten megment. Ha ezt tudom, 
akkor helytállok!

Délutánonként Varga Nándor 
nagytiszteletű úr vezetésével „Rend a 
lelke mindennek!” „ A Lélek a rendje 
mindennek!” címmel vettük sorra a 
fogalom tisztázása után a teremtés 
–, a biblia-, az egyház rendjét. Külső-
belső rend alkotja a jó rendet. Fontos 
a helyes értékrend ! A Biblia az élet, 
a világ kezdetéről és végéről beszél. 
Istenünk Ura a térnek / mindenütt 
jelen van/, időnek / társunk az 
úton/ . Isten kezében tartja a világot: 
tökéletes-megromlott-tökéletes. 
Isten szövetséget kötött az emberrel: 
Noé, Ábrahám; Jézus Krisztus 
által:Újszövetség. Az egyházi témában 
nagyon sok, a mi gyülekezetünkre 
ráillő aktualitást beszéltünk meg. Jó 
volt olyan lelkipásztorral beszélgetni, 
aki tájékozott ezekben a kérdésekben.

Esténként nagy örömünkre 
lelkész családok bizonyságtételükkel 

látogattak meg bennünket áhítatot, 
bizonyságtételt hozva magukkal: 
Adamek Norbert, Zsófi és Zizi: A Jn 
3, 1-10 alapján Nikodémus történetét 
hallhattuk kiemelve a 8. verset: „A 
szél arra fúj, amerre akar; hallod a 
zúgását, de nem tudod, honnan jön, 
és hova megy. Így van mindenki, aki 
a Lélektől születet.” ; Ritter Nándor, 
Ida, Bálint és Csanád: Jn 4-ben a 
samáriai asszonnyal találkozhattunk, 
aki szeretetre vágyott, de nem találta 
az igazit- Jézusban megtalálta ; Pál 
Ferenc, Szílvia, és a négy gyerek: Jn 
9, 1-7  35-38 a vakon születettről 
szól. Feltehetjük a kérdést: ki 
az igazi vak és ki az igazi látó?; 
Kerekes Márton, Olga és Zsófi: Jn 
21, 15-19 Simon Péter megbízatása 
kapcsán elgondolkozhatunk azon, 
hogy ki nekünk Isten és mit jelent. 
Megfogalmazhatjuk személyes 
hitvallásunkat, amit újra elmondhatunk 
hangosan. Megerősödhetünk újra a 
bűnbocsánatban, küldetésünkben, 
talentumainkban: „rád bízom a 
nyájat”. Felkészít Jézus, képessé 



IX. Szeretet-hét,

azaz a határtalan szeretet ünnepe az 
Emmausban

A Kecskeméti Református 
Egyházközség Emmaus házában 2006 
nyarán első alkalommal rendeztük 
meg a Szeretet-hét címet viselő tábort. 
A gyülekezeti kezdeményezés célja 
az volt, hogy a határon túli magyar 
és a kecskeméti gyermekek közös 
táboroztatásával a résztvevőkben 
megerősödjön az istenszeretet, a 
testvérszeretet, a hazaszeretet és a 
természetszeretet tudata.

Azóta már kilenc Szeretet-héten 
több, mint 600-an vehetettek 
részt. Gyermekcsoportok érkeztek 
a kárpátaljai Tivadarfalváról, a 
vajdasági Bácsfeketehegyről, a 
partiumi Biharfélegyházáról és 
Biharvajdáról, az erdélyi Kolozsvárról 
és Magyarbikalról, a felvidéki 
Alistálról és Kisgéresről valamint a 
Horvátországi Laskóról. A gyermekek 

és a szervezők között barátságok 
kötődtek, ezért a Kecskemét melletti 
táborban résztvevők a következő évben 
meghívást kaptak egy határon túli 
Szeretet-hétre is. Így a 2. Szeretet-hetet 
Kárpátalján, a 4. hetet a Vajdaságban, 
a 6. hetet Csallóközben, a 8.-at pedig 
Erdélyben szervezhettük meg. Szép 
hagyománnyá vált, hogy minden 
tábor elején elültetünk egy Szeretet-
fát, amely kifejezi a szétszakítottság 
ellenére való összetartozásunkat.

„Áldás és békesség otthonunkra, 
szép hazánkra…” – immár 5.éve, hogy 
felcsendül t ez az ének az Emmaus-
házban a határon túli magyar és 
kecskeméti református gyermekek 
ajkán. 

Isten Igéjével kezdődött hétfőn este 
a tábor:
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tesz a szolgálatra, amit az adott 
életszakaszban tudok tenni, hogy 
megerősödjek a Krisztus követésében.

Nagyon jó feltöltődési lehetőség volt 
mindannyiunk számára a sok-sok 
ének, amit Pungur Béla nagytiszteletű 
úr hangszerkíséretével énekelhettünk. 
Kodály ismert mondása: „Az ének 
szebbé teszi az életet az éneklők a 
másokét is!” A gyülekezeti énekek 
pedig gyönyörű imádságok Mennyei 
Atyánkhoz.

Összegezve a délelőtti és délutáni 
alkalmakat a helytállásról és a rendről: 
Dániel életében rend van: rendszeresen 
imádkozik, Istenre figyel, teszi a dolgát. 
Ez ilyen egyszerű! Előttünk a példa, 
csak követni kell!

Isten még arra is gondot fordított, 
hogy szép időnk volt, nem ettek meg 
a szúnyogok és finomakat ettünk. Jó 
együtt lenni és látni a szenvedélyt, az 
elkötelezettséget az arcokon. Ha van 
olyan, aki még nem volt gyülekezeti 
héten Emmausban, fordítson időt 
a legközelebbi gyülekezeti hétre. 
Nem lehet mindent tömören egy 
szőlőskertnyi cikkben leírni, ezért 
választottam a kérdőmondatokat 
és egyes kiemeléseket, hátha 
további gondolatokat ébreszt, amit 
bibliaórákon vagy egyéb alkalmakon 
megbeszélhetünk. 

Szeretettel: Tóthné Krajner Etelka
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„Összegyűjtöm majd népét 
mindazokból az országokból, ahová 
szétszórtam lángoló haragomban és 
nagy felháborodásomban. Visszahozom 
őket erre a helyre, letelepítem, és 
biztonságban lesznek. Az én népem 
lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy 
szívet és egy utat adok nekik, hogy 
engem féljenek mindenkor, és jó dolguk 
legyen nekik is, meg utódaiknak is. 
Örök szövetséget kötök velük, nem 
fordulok el tőlük, jót teszek velük, 
és olyanná teszem szívüket, hogy 
féljenek engem, és ne hajoljanak el 
tőlem. Örömmel teszek jót velük teljes 
szívemmel és lelkemmel, és véglegesen 
elültetem őket ebbe a földbe. Mert 
ezt mondja az ÚR: Ahogyan elhoztam 
erre a népre mindezt a nagy rosszat, 
ugyanúgy elhozom rájuk mindazt a jót 
is, amit most ígérek nekik.” Jer.32,37-
42

Majd a kisgéresi csoport az 
Irgalmas samaritánus történetének 

bemutatásával ajándékozta meg a 
többieket.

Reggelenként Isten szeretetére 
hangolódtunk a közös éneklések 
után, majd a csoportfoglalkozásokon 
arról beszélgettünk, hogy hogyan 
szerethetjük jobban Istenünket, az 
embertársunkat, a hazánkat és a 
természetet. 

A délutánok mindig gyorsan 
elrepültek: festettünk emblémás 
sapkát, varrtunk ajándék-tulipánt a hét 
támogatóinak, volt nagy sportvetélkedő, 
de a legnépszerűbb program a métázás 
volt. Készítettünk Szeretet-sütit, 
amivel azután megvendégeltük a 
táborba kilátogató adományozóinkat. 
Csütörtökön Kecskemétre utaztunk, 
ahol a Városháza és az Újkollégium 
megtekintése után az uszodában 
lubickoltak a gyerekek. Délután a 
Katona József Könyvtárban anyanyelvi 
foglalkozáson vettünk részt, majd 
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a Ráday Múzeumba látogattunk 
el. Pénteken az Emmausban 
köszönthettük Lezsák Sándort, 
aki a hazáról tartott előadást a 
táborozóknak. Majd közösen elültettük 
a ház elé azt a kis Szeretet-facsemetét, 
amelyre a határon túliak egy-egy 
maroknyi földet hoztak otthonról. 
Ahogy ez a kis fácska meggyökerezni 
és növekedni fog, úgy kell nekünk is 
meggyökereznünk és növekednünk 
Isten szeretetében. Erre emlékeztet 
majd az a kis nemzeti szalag, amelyet 
mindenki magával vihetett. 

Esténként is változatos programokon 
vehettünk részt: volt moldvai táncház 
a Csörömpölők zenekar kíséretével, 
szerdán vendégcsoportjaink 
bemutatkozó műsorát nézhettük meg, 
csütörtökön pedig egy csapatvetélkedő 
keretében emlékeztünk meg a Trianoni 
évfordulóról. A hét kiemelkedő 
programja volt a „Ki mit tud a magyar 
kultúra kincseiből?” vetélkedő. Már 

az elődöntők során kiderült, hogy 
milyen gazdag anyaggal készültek a 
táborozók: elhangzott sok szép magyar 
népdal, népmese és vers. Nagy sikert 
aratott a citeramuzsika, valamint az 
a néptáncos bemutató, amikor együtt 
járta a legényest egy Kárpátaljáról és 
két Horvátországból való fiú. 

A közös programok, játékok, 
beszélgetések mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy új barátságok 
szövődjenek, hogy jobban megismerjék 
egymást azok, akiket az országhatárok 
szétválasztanak. Magyarságukról így 
írtak a táborozók:

- „Jó magyarnak lenni, mert 
örülök, hogy tudok két nyelven, és 
büszke vagyok, hogy tudok magyarul.” 
/K.Gergely, Kárpátalja/

- „Nehéz magyarnak lenni a 
határon túl, mert idegen nyelven kell 
beszélni.” /B.Panna, Felvidék/

- „Jó lenne, ha nem választana el 
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minket a határ, és egyáltalán semmi.” 
/M.Anna, Kecskemét/

- „Jó magyarnak lenni, mert 
Magyarország szép és otthonos.” /
K.Violetta, Kecskemét/

Szombaton délután a kecskeméti 
gyerekekért kijöttek a szüleik az 
Emmausba, de nem csak őket, hanem 
1-2 határon túli gyermeket is hazavittek, 
hogy a családok vendégszeretetében 
is részesülhessenek vendégeink. 
Vasárnap a hálaadó istentiszteleten 
együtt köszöntük meg Istenünk 
ajándékozó szeretetét, amellyel 
körülvette hetünket. Igét hirdetett 
Seres János kárpátaljai esperes, aki 
jövő nyárra meghívta a IX.Szeretet-hét 
résztvevőit az Aklihegyi táborukba. 

Sok-sok élménnyel meggazdagodva 
indultak haza a táborozók, akik a 
hét során a testvéri közösségben 
megtapasztalhatták Istenünk 
szeretetét, valamint azt, hogy a trianoni 
határok szétválasztanak, de a szeretet 
összeköt minket.

Egy határon túli résztvevő így vallott 
erről:

„Amikor találkozol ukrán 
állampolgárokkal, és érted mit 
mondanak neked, amikor a 
horvátországi és Szerbiából 
jött ismeretlenekkel nem gond 
összebarátkozni, mert könnyen 
bemutatkoztok szép magyar nyelven, 
édes borzongás fog el. Amikor ezek a 
testvérek tudnak válaszolni az „Áldás 
békesség”-re, akkor édes borzongás 
fog el. Amikor bejelölitek a térképen 
nemzeti színű szívecskékkel, hogy 
honnan jöttetek, és látod, hogy milyen 

nagy területet fed le (hat országot) 
azoknak a száma, akik értik azt a 
szót, hogy szeretlek, akkor édes-
szomorú borzongás fog el. Amikor arra 
gondolsz, hogy ennek a határtalan 
szeretet szónak 90 éve még nem voltak 
határai, akkor szomorú borzongás fog 
el. Amikor nem érti mindenki, mi az 
a botaski (magyarul: tornacipő) és a 
patika (magyarul: tornacipő), akkor fog 
vacogtatóan szomorú borzongás fog el.

Jó, hogy vannak testvérek 
Kecskeméten, akik fáradoznak a 
szervezéssel, jótékonysági koncerteket 
rendeznek, kevéske nyugdíjukból 
adakoznak, és főképp imádkoznak 
azért, hogy a szomorú, fog-vacogtató, 
lelket rázó, szívet szorító borzongásokat 
valamennyire csillapítani tudjuk 
közösségben az Úrtól tanult 
szeretettel. Hat ország keresztyén, 
református magyarjainak gyermekei és 
felnőttei gyűltünk össze Emmausban, 
Kecskeméttől 11 km-re, hogy a már 
említett szeret szó sugarait vizsgáljuk. 
Beszéltünk róla, megtapasztaltuk és 
gyakoroltuk is az Isten szeretetet, 
emberszeretetet, természet szeretetet, 
hazaszeretetet és egyházszeretetet. 
Sokféleképpen élhetjük meg a Krisztusi 
szeretetet, annyi sugara van, életünk 
minden zugába bevilágít a világossága, 
megcirógat a melege. Csak gyakorolni 
kell. Köszönjük neked Szentlélek Isten, 
hogy munkálkodtál a kecskeméti, 
tivadarfalvai, biharfélegyházi, 
bácsfeketehegyi, laskói és kisgéresi 
gyermekek és felnőttek szívében. 
Köszönjük, hogy ilyen nagy szeretettel 
szeretsz minket, Jézus!”

Bárdos Péterné
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Jézus az igazi sztár

Reménysugár gyermek-, és ifjúsági nap

Idén is sokak örömére, komoly 
előkészületi munkával, gyönyörű 
napsütéses időben megrendezésre 
került a Reménysugár gyermek- és 
ifjúsági nap. Színes programokkal 
több, mint tíz helyszínen várta a 
népes szolgáló csapat a családok 
minden tagját. A nap menetének 
kihirdetése és az énektanulás után a 
családos körös szülők játszották el 
a csillogó szemű gyereksereg előtt a 
kis teknősbéka, Franklin hőstettét.

Ezután mehetett mindenki az 
általa kiválasztott helyszínre rajzolni, 
igekártyát gyűjteni, kézműveskedni, 
sportolni, aszfaltrajzot készíteni, játszani. 
Mindezekért fabatkát kaptak a gyermekek, 
amit beválthattak értékes ajándékokra. 
Szponzoraink segítségével megoldhattuk, 
hogy a szülők is együtt maradhassanak a 
gyermekeikkel egész nap, ebéddel láthattuk 
vendégül a családokat, megtapasztalhatták a 
közös munka, játék szépségét, örömét. Ebéd 
után egy kis visszatekintésként megnéztük 

a tavaly készült képeket, felelevenítve 
a sok szép emléket. A vetítést követő 
fergeteges tánc arra is jó volt, hogy közben 
éneket tanuljunk, elmélyítve, hogy ki is 
az igazi sztár, ki a mi csapatkapitányunk! 
Természetesen nem lehet más, csak is 
egyedül Jézus! Ő már győzelemre vitte a 
csapatát, s mind, aki benne hisz és remél!

A délutáni együttlét színpompás 
eseménye a KI MIT TUD? volt, ahol öt 
kategóriában mutathatták meg kicsik és 
nagyok Istentől kapott tálentumaikat. 

Olyan gazdag és színes volt a 
vállalkozó sereg, hogy a zsűrinek 
igen nehéz dolga volt a helyezések 
kiosztásában!

Tombolasorsolás után közös 
hálaadásban köszöntük meg az 
együtt töltött napot a mi Urunknak és 
sok élménnyel gazdagon mehettünk 
haza, tudva, hogy kinek a csapatába 
tartozunk, s hogy Jézus a mi 
kapitányunk! Dicsőség Istennek és 
köszönet a szolgálóknak!

Ritter Nándor
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Gyülekezeti nap - 2010 advent

November 27-én szombaton délután 
2 órára hívtuk a gyülekezet tagjait 
– kicsiket és nagyokat, fiatalokat és 
idősebbeket – a gyülekezeti termekbe, 
adventi családos délutánunkra. 
Az elmúlt évek gyülekezeti 
közösségeiben sok olyan alkalom 
volt, amely megalapozta ennek a 
hagyományteremtő találkozásnak a 
létjogosultságát. Éveken keresztül 
szerveztük az önkormányzati óvodákba, 
iskolákba járó hittanos diákoknak az 
un. adventváró gyerekdélutánt, majd 
ehhez kapcsolódóan hívtuk a szülőket 
is a hittanoktatókkal való találkozásra, 
szülői értekezletre. Az elmúlt években 
minden hónapban közös bibliaórán 
találkozhattunk. Itt a különböző 
gyülekezetrészek közösségeiben 
élő testvérek beszámolhattak 
szolgálatukról, örömeikről… A családos 
délutánok havi alkalma szintén 
minden korosztályt egyszerre kívánt 
megszólítani. Missziói munkatervünk 
készítésekor mindezt szerettük 
volna ötvözni, egy olyan találkozási 
lehetőséget meghirdetni, ahol 

gyülekezetünk minden tagja egyaránt 
közösségre talál. Akár magányosan, 
akár családdal érkezve, a gyülekezet 
nagy családjának részeként érezhetjük 
magunkat.

Mindazok, akik eljöttek advent 1. 
vasárnapja előtti napon egy igazán 
aktív, - mai szóhasználattal pörgős 
– délutánt tölthettek el 2 és 5 óra 
között. 

A Zsoltárok könyvének 122. 
részéből szólt az igei köszöntő a 
zarándoklatról, az úton lét állapotáról, 
illetve a megérkezés a beteljesülés 
öröméről és csodájáról, amelyet 
megtapasztalhatunk adventben és ami 
beteljesedhet karácsony örömében. 

Mikesi Tibor kántor úr és segítői 
adventi és karácsonyi énekek 
tanulására hívták az érdeklődőket. 
Az ifisek teaházzal készültek, 
melyet sok gondos kéz finom 
süteményekkel tett még gazdagabbá. 
A gyermekeket természetesen rögtön a 
mézeskalácssütés lehetősége vonzotta 
a leginkább, melynek háziasszonya 
Szabó Gáborné Kati néni volt. Mintegy 

20 perc után 
már csodálatos 
karácsonyi illatok 
s z i v á r o g t a k 
ki az iskola 
t a n k o n y h á j á b ó l 
és töltötték meg a 
folyosókat. Hogy a 
kis munkás kezek 
b i z t o n s á g b a n 
dolgozhassanak, 3 
csoportba osztottuk 
őket. A várakozók 
k i p r ó b á l h a t t á k 
ü g y e s s é g ü k e t 
más játékokban 
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és levezethették 
energiájukat egy kis 
mozgással. Mindezzel 
párhuzamosan a 
felnőtteket Szabó 
Zsuzsanna lelkésznő 
várta beszélgetésre, 
melynek előkészítője 
az Én népem című 
d o k u m e n t u m f i l m 
megtekintése volt. 
Hogy az édesanyák 
se maradjanak 
ki semmiből, a 
legkisebbekre pót-
nagymamák vigyáztak. 
Aki pedig úgy érkezett, 
hogy már zsongott a feje a hét minden 
gondjától-bajától, és nem kívánta a 
„tömeg élményét”, találhatott magának 
un. csendszobát, ahol halk zene mellett 
csendes beszélgetésben, imádságban 
lehetett töltekezni.

A délután utolsó előtti közös 
programja az adventi koszorúkészítés 
volt. Oláh Csilla virágkötő és Bán 
Magdolna – könyvtárunk vezetője - 
profik módjára vezették és tanácsolták 
mindazokat, akik úgy döntöttek, 
hogy nem boltban vásárolják meg, 
hanem saját maguk készítik el adventi 

koszorújukat. Jó érzés volt látni, ahogy 
szülők és gyermekeik együtt dolgoztak 
és igazi remekműveket alkottak. 
Összesen 45 koszorú készült el.

Mintegy 100 fő örülhetett egymásnak 
ezen a délutánon és gazdagodhatott 
nagyszerű élményekkel. Köszönjük 
mindazok fáradozását, akik ennek 
megszervezésében és megtartásában 
részt vettek! 

Gyülekezeti napunk zárásaként 5 
órától evangélizáció volt a templomban, 
ahol Kovács László Kecskemétről 
elszármazott Berentén szolgáló 
lelkipásztor hirdette az örömhírt. 

Szeretnénk negyed-
évente megtartani 
egy-egy hasonló gyüle-
kezeti napot, ahol 
reményeink szerint nem 
csupán élményekben, 
hanem lélek szerint is 
gazdagabbak leszünk.

Szeretettel várunk 
mindenkit a következő 
gyülekezeti napra!

Varga Nándor
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“Megnyitja az Úr gazdag 
kincsesházát...”

5Mózes 28, 12

Lisznyai Kovács Pál 1630-ban 
született a háromszéki Lisznyón. 
1663-tól Sárospatakon tanult, majd 
négy év múlva a kassai református 
gymnasiumban iskolamester 
lett. Innen az üldözések miatt a 
gröningeni és a leideni egyetemre ment 
tanulmányait folytatni. Hazatérve a 
debreceniek kollégiumuk tanárává 
tették, itt földrajzot, történelmet, 
később teológiát és logikát tanított. 
Magyarok Cronikája c. munkája az 
első protestáns szellemű és anyanyelvű 
történeti mű, amely a XVI. századi 
Bencédi Székely István és Heltai Gáspár 
krónikái óta jelent meg nyomtatásban.  
A kevéssé méltatott Lisznyai 
mindenképpen a nagy professzorok 
sorába tartozik, hiszen a felsőfokú 
történettanításban úttörő szerepet 
játszott.  Művében, mint Kézai óta az 
egész magyar történetírás, Lisznyai is 

a hun–magyar azonosságot és a kettős 
honfoglalást vallja, ő maga érthetően 
különös hangsúllyal a székelyek hun 
eredetére és erdélyi kontinuitására. A 
„hun” névből származtatja a magyarok 
„hungari” nevét, míg a „magyar” nevet 
a bibliai Magogból, ebben is követve 
a hazai krónikákat. RMK anyagunk 
történeti munkái közül kiemelkedő 
műről van szó, ezért szerettük volna 
restauráltatni. A Nemzeti Kulturális 
Alap Könyvtári Szakmai Kollégiumához 
2009-ben beadott restaurálási 
pályázatunkban ez a könyv is 
szerepelhetett. Sikeres elbírálásban 
részesült pályázatunk, így az OSZK-
Soros Könyvrestaurátor Műhelyben 
Tóbi Klára restaurátor állította helyre. 
Az elkészült kötet ezekben a napokba 
került vissza könyvtárunkba. A 
hiányzó oldalakat sikerült a Debreceni 
Nagykönyvtár példányáról nemes 
másolattal kiegészíteni és egy új, 
egészbőr kötést is kapott a kiadvány. 

Bán Magdolna
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Eseménynaptár
November 7-én Kovács Bálint volt kecskeméti lelkészre emlékeztünk 

születésének 100. és halálának 1. évfordulóján. Ez alkalomból kiállítás nyílt 
templomunkban, melyet december 15-ig tekinthettek meg az érdeklődők.

November 14-én Reménysugár gyermek-, és ifjúsági napot tartottunk  a Tóth 
Endre teremben.

November 20-án Református Bál került megrendezésre a Díszteremben, a bál 
bevételével a Kollégiumi Alapítványt támogatták a résztvevők.

November 21-én, örökélet vasárnapján a 9 órakor kezdődő istentiszteletre 
hívjuk azokat, akik az elmúlt esztendőben veszítették el szeretteiket.

November 22-től 27-ig minden este 5 órakor adventi evangélizációt 
tartottunk, melyen Szabó Elődné Gyulai Melinda és Kovács László Kecskemétről 
elszármazott lelkipásztorok szolgáltak.

November 27-én 2 órától adventváró családos gyülekezeti délutánt tartunk az 
Újkollégiumban.

November 28-án, Advent első vasárnapján délután 3 órakor Pálúr János 
orgonaművész és egyházmegyénk énekkarai szolgálatával zenés áhítat volt 
templomunkban.

December 5-én a 11 órakor kezdődő istentiszteleten Kárpátmedencei 
imanapot tartottunk.

December 11-12-én megrendeztük szokásos Karácsonyi Vásárunkat a 
Kiskonviktusban. A vásár bevételével rászorulók Karácsonyát igyekeztünk 
szebbé tenni.

December 13-án a Díszteremben Általános Iskolánk és Gimnáziumunk 
énekkarai szolgálatával adventi zenés áhítatot tartottunk.

December 17-én Hegedűs Béla esperes úr és Ván László egyházmegyei világi 
főjegyző éves egyházlátogatás keretében tekintette át gyülekezetünk életét és 
szolgálatát.

December 20-án az erdélyi Magyarbikalra és Zsobokra, 22-én a kárpátaljai
Tivadarfalvára juttatuk el a cipősdoboz akció keretében összegyűjtött adományainkat.

A fényképek Magyarbikalon, az ajándékok átadásakor készültek.
Köszönjük a felajánlásokat!
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Közelgõ alkalmaink

Meghívó Magasztaló (=magasztalni jó) istentiszteletre

„Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme! 
(Zsoltárok 107,1)

Több örömöt, mosolyt, hálát, köszönetet, áldást, jót szeretnénk, vágyunk 
mindannyian az életünkben. 

Akarjuk mindezt együtt úgy, hogy magasztaljuk az Urat! Áldjuk Őt, Akitől jöhet 
minden jó adomány és tökéletes ajándék.

A következő év minden hónap első szombat esti istentiszteletét (első alkalommal 
január 1-jén) szeretettel és nagy várakozással ajánljuk mindazoknak, akik 
hitben merész lépésre szánják el magukat: legyen kevesebb panasz, több 

hála; kevesebb vádaskodás, több megértés; kevesebb elégedetlenkedés, több 
köszönet; kevesebb gyűlölködés, több szeretet…! Tanuljunk együtt járni az „új 

és élő úton”, - egymást segítve!

Kívánunk az ünnepben mindenkinek megállást és mélyen szántó, előbbre vivő 
gondolatokat, amelyek a jövő évben gyümölcsbe borulhatnak!

December 25-én és 26-án, Karácsony mindkét napján szokott rendünk 
szerint tartunk istentiszteletet, minden alkalommal úrvacsorai közösségben 
lehetünk együtt.

December 31-én, az óesztendő utolsó napján 1/4 8-kor, 9-kor, 3-kor és 6-kor 
tartunk istentiszteletet a templomban, majd éjfélkor áhítaton lehetünk együtt. 
Gyülekezeti szilveszteri együttlétet is szervezünk, amiről bővebb tájékoztatás 
kapható a Lelkészi Hivatalban

Január 1-jén, az újesztendő első napján szokott rend szerint tartjuk 
istentiszteleteinket, az Úr asztalát megterítjük.

Január 9-én 11 órakor gimnáziumi családi istentiszteleten, míg délután 5-kor 
hitmélyítő istentiszteleten lehetünk együtt

Január 12-én, 5 órától presbiteri bibliaóra és gondnoki megbeszélés
Január 15-én szombaton 5 órakor ökumenikus zenés áhítat lesz 

templomunkban
Január 16-án 11 órakor általános iskolai családi, 17 órakor ifjúsági 

istentiszteletet tartunk
Január 17-től 22-ig (hétfőtől szombatig) az ökumenikus imahét keretében 

minden este 5 órakor a Széchenyivárosi Szent Család Plébánia templomában 
lehetünk együtt istentiszteleten más felekezetű testvéreinkkel

Január 23-án, az Imahét végén úrvacsorás istentiszteleteken lehetünk 
együtt

Január 26-án Nőszövetségi bibliaórát tartunk
Február 1-3-ig Evangélikus-Református Teológiai Estéket szervezünk



a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója
Kiadja:

Kecskeméti Református Egyházközség
Kecskemét, Szabadság tér 7.
Tel.: 500-389, Fax: 500-387

www.krek.hu
Felelős kiadó: Varga Nándor
Szerkesztő: Laczay András

Hétfő: 
3-kor Kézimunkakör a Sion I 

Nyugdíjasházban (Budai u.)
5-től  Énekkar
6 órakor „Reményforrás” bibliakör a 

Tóth Endre teremben
Kedd:

5 órakor bibliaóra a gyülekezeti 
teremben

5 órakor bibliaóra Katonatelepen
Szerda:

10 órakor Mamakör a Betlehem Kapuja 
Játszóházban

Fél 11-kor Bibliaóra a Sion III 
Nyugdíjasházban

3-kor Bibliaóra a Sion I 
Nyugdíjasházban

Fél 4-kor Bibliaóra a Sion II 
Nyugdíjasházban 

6 órakor Kék Kereszt Missziói alkalma a 
gyülekezeti teremben
Csütörtök:

3 órakor a Tüdőosztályon áhítat
3 órakor a Széchenyivárosban bibliaóra

Péntek:
5 órakor Bibliakör a Presbiteri 

szobában
6 órakor Ifjúsági óra
6 órakor Fiatal felnőttek bibliaórája

Szombat:
5 órakor hétvégi hálaadó istentisztelet

Hétköznap és szombaton reggel negyed 
8-kor istentisztelet a templomban

Heti összejöveteleink

Imádkozzunk!

- Dicsérjük Urunkat Krisztus eljöveteléért, azért az üdvösségért, 
amit általa számunkra szerzett!

- Adjunk hálát azért, mert a változatlan Isten a mi Urunk, aki 
reménységgel áld meg bennünket!

- Hordozzuk imádságban gyülekezetünk szolgálatának, 
életének megújulását!

- Imádkozzunk azokért, akiknek bármi okból kilátástalan az 
életük!

- Könyörögjünk azért, hogy életünkkel Krisztus szeretetéről te-
hessünk bizonyságot családunkban, munkahelyünkön és minden 
közösségünkben!
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