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„Amíg”

„És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje…” 

Lukács 2:6
A karácsonyi történet úgy van 

előttünk, hogy közben a maga 
rendje szerint múlik az idő, s a múló 
időben történnek az élet eseményei. 
Emberek jönnek-mennek, most éppen 
a császári adólistára kell feliratkozni, 
és hogy valaki ki ne maradjon, ezért 
el kell menni minden 
családtagnak a család ősi 
származási helyére, és 
ott feliratkozni. Közben 
gyermekek születnek, 
és emberek halnak meg. 
(A délvidéki háború 
idején a Zánkai Ifjusági 
tárborban tartózkodó 
menekült magyarok 
közül többen meghaltak, 
s a hamvakat tartalmazó 
urnákat egy szekrény 
tetején őrizték, várva a 
hazatérés idejét, amikor 
saját falujukban, ősi 
temetőjükbe temethetik az elhunytakat.) 
A múló időben történnek az események! 
Nem áll meg a világ! Az idő nincs 
tekintettel senkire és semmire.

Igénkben az „amíg” szócska fejezi 
ki a történéseket. E kicsi szócska 
folyamatosan történő hatalmas 
események sorát takarja. Az „amíg” 
alatt másutt fontos vagy jelentéktelen 
dolgok történnek. Kérdés, hogy a 
párhuzamos történésekben mire tudunk 

figyelni? Csak a velünk 
történő eseményekre, 
vagy másra is? Csak 
magunkra, vagy 
másokra is? „Amíg” 
velem történik valami, 
addig másokkal 
is történhetnek 
események. Mire 
figyelünk?

Igénk azt mondja: 
„amíg” Betlehemben 
van József és Mária, 
a világ nagy csodája 
történik, melynek 
emberi eszköze Mária, 

- „az Ige testté lett”, - megszületett 
Jézus. Isten ígéretei szerint nem 
hagyja magára a bűnös embert, hanem 
Szabadítót küld. Bűnbocsánatot készít 
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azoknak, aki készek a bocsánatkérésre 
és az őszinte bűnvallásra. Akik hitben 
járnak és nem látásban. Akiknek nem 
egysíkú az „amíg”, hanem együtt látják 
a régmúltat és ígéretei teljesedését, 
amit évezredek óta hirdetnek és 
várnak a próféták és a szent emberek. 
Tudják, hogy Isten engedi együtt 
látni a jelent örömeivel és bánataival, 
útkeresésével és eltévelyedéseivel, 
sikereivel és kudarcaival, eszményeivel 
és csalódásaival, listázásával és 
szálláskeresésével, - hogy végül csak a 
jászol jusson az újszülöttnek, - és hit által 
látják a jövendőt abban a Krisztusban, 
aki tagnap, ma és mindörökké ugyanaz. 
Karácsony e szent együttlátásnak nagy 
ünnepe, ahogy az Apostoli Hitvallás 
fogalmazza: „Hiszem az egyetemes 
Anyaszentegyházat, a szentek 
közösségét…” Mindez a született Isten 
Fiában, akié minden hatalom mennyen 
és földön, hogy drága ígérete szent 
biztatás legyen örök szövetségében: 
ímé, én veletek vagyok minden napon a 

világ végezetéig.
Kívánom, hogy benned is szülessen 

meg a Krisztus, hogy benne új életre 
juss. Legyen életed Istenben elrejtett 
és megtalált élet. És mindez történjék 
addig, „amíg” tart a ma, hogy az ünnep 
szentsége és ragyogása, öröme és fénye 
felragyogjon benned is, és megszólaljon 
a megszületett Ige, az Úr Krisztus: 
Jöjjetek énhozzám mindnyájan! És 
nála, vele örök ünnepe van életednek 
a földön és az örökkévalóságban. És 
ebben az ünnepi szentségben megnyílik 
ajkad, felcsendül éneked a karácsonyi 
angyalokkal együtt és dicsőíted az Urat: 
„Itt állok jászolod felett, ó Jézusom 
szerelmem,…És bölcsőd, szállásod 
leszek, jövel hát, tölts el engemet 
Magaddal: nagy örömmel!” (329. ének) 
Ámen.

       
 Szabó Gábor

tb. esperes elnöklelkész

Karácsony keresztyén módra

Milyen cím ez? Vajon lehet máshogy 
is karácsonyt ünnepelni? Bizony lehet. 
Magyarországon csodálatosan világítanak 
a fények, csillogásban úszik az ország, 
csak a Világ Világossága nem látszik, 
észre sem veszik sokan! Jézus Krisztus 
akar találkozni velünk. Nincs békesség, 
nincs szabadulás, nincs igazi ünnep, nincs 
életre szóló ajándék, öröm, ha mi Jézus 
Krisztus nélkül töltjük el a karácsonyt! 
Milyen a karácsony keresztyén módra? 5 
család, a családos körből felvillant most 
gyakorlati tanácsokat ezzel kapcsolatban. 
(Természetesen a teljesség igénye nélkül) 

Legyen a te ünnepelésed is Istennek tetsző, 
Istennel találkozó!

Az adventtel készül a keresztyén ember 
a karácsonyra. Családjainkban ekkor sok 
éneket, verset megtanulhatunk esténként, 
Tv helyett. Csokis kalendáriumot váltsuk 
fel az igés kalendáriumra, amit pld. az 
adventi gyerekdélutánon készítettünk. De 
lehet olyan kalendáriumot is készíteni, 
amiben személyes üzenetek, tanácsok 
vannak a gyermekeinknek. 

A Mikuláskor ne adjunk nagy 
ajándékokat a gyerekeknek! Mondjuk el 
Miklós püspök történetét! Felejtsük el a 
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világ végezetéig.
Kívánom, hogy benned is szülessen 

meg a Krisztus, hogy benne új életre 
juss. Legyen életed Istenben elrejtett 
és megtalált élet. És mindez történjék 
addig, „amíg” tart a ma, hogy az ünnep 
szentsége és ragyogása, öröme és fénye 
felragyogjon benned is, és megszólaljon 
a megszületett Ige, az Úr Krisztus: 
Jöjjetek énhozzám mindnyájan! És 
nála, vele örök ünnepe van életednek 
a földön és az örökkévalóságban. És 
ebben az ünnepi szentségben megnyílik 
ajkad, felcsendül éneked a karácsonyi 
angyalokkal együtt és dicsőíted az Urat: 
„Itt állok jászolod felett, ó Jézusom 
szerelmem,…És bölcsőd, szállásod 
leszek, jövel hát, tölts el engemet 
Magaddal: nagy örömmel!” (329. ének) 
Ámen.

       
 Szabó Gábor

tb. esperes elnöklelkész

Télapót, hiszen ő a hitetlenség szülötte! 
Énekeljünk olyan énekeket, mely nem a 
Télapóról, hanem Miklós püspökről szól! 

Tanítsuk gyermekeinket, tegyünk 
bizonyságot a családunkban, hogy a 
karácsony nem a fenyőfa ünnepe, a szeretet, 
a család ünnepe, ajándékozás napja, 
hanem mi Jézus Krisztus születésnapját 
ünnepeljük, Jézus Krisztus születésének 
örülünk.

Már azzal bizonyságot teszünk, ha 
szóhasználatunkban áldott ünnepeket 
kívánunk, vagy gazdagító karácsonyt 
Krisztusban! Hódolatunkat 
fejezzük ki a beszédünkkel is 
a világ Urának. Ezért nem 
beszélünk róla úgy, hogy 
Jézuska, vagy Gazdag 
Jézuskát nektek! 

Az ünneppel 
kapcsolatban csakis 
az igazat mondjuk! 
Az Úr Jézus 
születésnapján egymást 
is megajándékozzuk. 
Mivel az ő szeretete nagy 
örömöt adott a szívünkbe!          
(Tehát nem az angyalkák, vagy 
Jézuska hozza az ajándékot!) 

Az ajándék legyen minél kisebb, 
nehogy eltakarja a legfontosabbat! Egyet 
adjunk mindenkinek! Imádkozzunk 
érte, hogy Isten mutassa meg, mivel 
fejezhetnénk ki a legjobban szeretetünket! 
Be lehet vásárolni szinte mindenkinek a 
gyülekezet karácsonyi vásárán, vagy a 
református könyvesboltban. Pld. sok jó 
társasjáték van ebben az évben. A Sátán 
hajszol bele a rengeteg pénzköltésbe, 
adósságba, rohangálásba, idegeskedésbe. 
Isten pedig azt mondja, csendesedj el, és 
figyelj rám! 

Ennek helye a templom. Sok alkalom 
készül adventtől karácsonyig gyerekeknek, 
családoknak, felnőtteknek. Nagyon 
fontos jönni Isten házába! Ott halljuk 
az üzenetét, ott hangzik Igéje hozzánk, 
mely megelevenít és éltet! Keresztyén 
családnak életelemévé válik karácsonykor 
a templom, de a vasárnap megszentelése 
is, nagyon hiányozna, ha nem mehetne 
oda. Legyen saját, családi menetünk a 
templombajövetelben!

 A főzés, vagy a karácsonyi nagytakarítás 
is akkor kifárasztó, kimerítő, ha 

túllövünk a célon. Legyen 
egyszerűbb étel békességben, 

segítsen a család az 
elkészítésben, nagycsaládi 
vacsoránál osszuk meg 
a terheket! Hasznos 
pld. a töltött káposzta, 
amiből sokat lehet előre 
főzni, és a gyerekekkel 
közösen készített, 
karácsonyi jelképekkel 
teli apró sütemények, mert 

közben mindet meg lehet 
magyarázni nekik. 

A fenyőfát jó közösen 
díszíteni, a díszeket együtt 

készíteni, persze óvodás 
gyerekeknek meglepetés lehet, ha előre 

elkészítjük a fát. Mégis ne azt csodáljuk, 
hanem Jézus Krisztust! Mondjuk el, hogy 
miért állítunk fenyőfát, egyetlen szerepe, 
hogy szemléltető eszköz legyen, mely 
által az egész evangéliumot elmondhatjuk! 
(Luther Márton állított először a 
gyerekeinek, teremtés, bűnbeesés, az 
örökélet fája, tekeredő díszek-kígyó, 
gyümölcs díszek…)

Szentestén, a templom után, jó 
végigénekelni a karácsonyi énekeket az 
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énekeskönyvünkből. Utána a családfő 
elolvassa a karácsonyi történetet a 
Bibliából, beszélgetünk róla, imádkozunk, 
dicsőítjük Istenünket a Jézus Krisztusban 
kapott kimondhatatlan ajándékért! Milyen 
nagy öröm, amikor a gyerekek zenélnek, 
szavalnak, énekelnek a családnak, vagy az 
adventi estéken megtanult énekeket közösen 
énekeljük. Ez az este fő programja. Majd 
ajándékozás, és utána végtelen közös játék 
egy-egy jó, most kapott társasjátékkal. 

Ugyanígy a nagyobb családdal is 
Jézus Krisztus ünneplése a cél. Így 
nem fogok megbántódni az ajándékok 
miatt, nem leszek csalódott, nem fogom 
elhanyagoltnak érezni magam, tudok adni 
szabadon. A békesség és a szeretet Jézus 
Krisztus által jön közénk! 

A keresztyén karácsonyhoz tisztítsuk 
meg családunkat a babonáktól. Nem 
azon múlik, hogy mi lesz velünk, hogy 
mit eszünk, vagy iszunk, nem a csillagok 
állásán, vagy babonás szokásokon, hanem 
egyedül Isten kegyelmén. Sőt Istentől 
szakítjuk el magunkat, ha bármilyen 
babonához ragaszkodunk.

Egy köszöntőverssel fejezzük be a 
Családos kör karácsonyi „receptjeit”, amit 
gyerekek-felnőttek együtt mondhatnak:  
Karácsony szent ünnepén / Szívből ezt 
kívánom /Legyen béke a szívekben / S az 
egész világon. /Szülessen meg az Úr Jézus 
/ Mindnyájunk szívében / Töltse meg az 
egész földet/ Igazi, szent béke! 

Úgy legyen!

Karácsonyi vásár

„ Mert ő tőle, ő általa, és ő reá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.
Róm. 11,36

Egyházunk hagyományaihoz híven 
az idei esztendőben is megrendeztük a 
karácsonyi vásárt, december 2–3-án.

A fákon még sárga és piros levelek 
remegtek, amikor elkezdtük a vásár 
szervezését, úgy gondoltuk, hogy hosszú 
még az ősz, van még idő elkezdeni a 
szervezkedést. Ahogy haladt az idő 
úgy gyorsultak fel az események. 
Egyházközségünk apraja nagyja – a 
Betlehem kapuja óvodáskorú gyermekeitől 
kezdve a nyugdíjas otthonokig mindenki 
megmozdult Elkezdődött a tésztakészítés, 
a kézimunka körben már készültek 
a szebbnél szebb hímzett terítők Az 
általános iskolások gyűjtötték a játékokat, 
ajándékokat kiszitettek, egyre többen 
érdeklődtek, mikor nyit a vásár, mit lehet 
majd vásárolni.

Ez a missziói feladat egyházunk 

történetében nagy hagyományra tekint 
vissza. A háború előtti években az 
Újkollégiumi tornaterem adott otthont 
a vásárnak, népi hímzések, diákok, 
által készítetett ajándékok, presbiterek, 
gyülekezeti tagok által felajánlott 
termékek, saját maguk termelt terményeket 
adományoztak vagy árultak a vásáron, 
a bevételből, a befolyt összegből pedig, 
ahogy ma is, karácsonyi csomagokat 
készítettek az arra rászorulóknak!

A rendszerváltás után Kollégiumunk 
újra indítása után a karácsonyi vásárt is 
felelevenítettük. 1991-óta több helyszín 
után az Újkollégium Kis- konviktusában 
talált végleges otthonra. Így volt ez a 
mostani évben is. December 2-án pontban 
9 órakor a fenti igével, áhítattal nyitottuk 
meg a vásárt. Talán érdemes felsorolni, 
hogy milyen színes, sokoldalú volt a 
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felhozatalunk. Ugyanúgy, mint régen 
most is diákjaink (mind általános iskola, 
mind gimnázium) saját maguk készített 
ajándékai. A 
kézimunkakör, 
a száraztészta, 
a-Mama Kör, 
a Páros Kör, a 
Cserkészek, a 
Presbiterek, a 
Garai gyülekezet 
m í v e s 
k a r á c s o n y i 
gyertyái, a 
B e t l e h e m 
kapuja játszóház 
a j á n d é k a i 
mind hozzájárultak a vásár sikeres 
lebonyolításához. Tovább emelték a vásár 
színvonalát Görögné Kati házi süteményei, 
Böröcz Márta kerámiái, kozmetikai 
termékek, édességek, a termelői méz 
és a konviktusunk által sütött pogácsa. 
Képviseltette magát az Egyházközség 
Könyvtára és a Református Könyvesbolt 
is.

Örvendetes, hogy szép számmal 
vettek részt gyülekezetünk fiataljai is. Sok 
karácsonyi ajándéktárgyat készítettek, 

és árusítottak, érdemes megemlíteni 
többek között Károssy Szonja és Száva, 
Stein Andris, Mészáros Dávid, Vizi 

Balázs, Halmosi 
Bence valamint 
Vass-Eysen Ákos 
-tombola árusító- 
szolgálatait.

Nagy siker volt 
a – Sikó Dezső 
és osztálya által 
„üzemeltetett” - 
Pálma teázó. Sokan 
fényképezkedtek 
Tóthné Helga 
f é n y k é p é s z 
műtermében is.

Jó hangulatú, vidám együttlétet hozó 
rendezvényt tudhatunk a hátunk mögött 
s nem utolsósorban az elmúlt évek legtöbb 
bevételét sikerült elérnünk. De mindezeken 
felül Istenünknek adunk hálát, hogy két 
délelőtt, igazi közösségben lehettünk 
együtt, ami adventi várakozásunkhoz erőt 
adott, a közelgő ünnepekre békességet, 
jóakaratot indított szívünkben.

Mészáros János
presbiter

Október 14-15-én, délután volt 
gyülekezetünkben másodszor ószövetségi 
bibliai barangolás. Ez az alkalmon 
más volt, mint az előző, hiszen 5-en 
elvégeztük a gyülekezetből a barangolás 
tanárképzését, és most mi tanítottunk. 
( Pál Ferenc lp, Szabóné Szanyi Ica lp., 
Tökné Pongó Zsuzsa, Oberfrankné Győrfi 
Edit, Somogyiné Ficsor Krisztina) Nagy 
izgalommal készültünk, és vártuk a 
jelentkezőket. 12-en jelezték szándékukat 
a részvételre. Ebből 4-en lemondták, mert 
aznap családos nap is volt az Emmaus 
házban. Kicsit elkeseredve, de imádsággal 

mentünk szombat délután a Tóth Endre 
terembe. Azért könyörögtünk, hogy ha 
Jézus Krisztus akarja ezt a szolgálatot, 
jónak tartja, akkor áldja meg, Ő hozzon 
el embereket! Isten kegyelméből 45-en 
vártak a tanfolyam megkezdésére. Ezt 
is pecsétnek láttuk ezen a szolgálaton. 
A legfontosabb azonban az, hogy Isten 
igéjéről tanulunk, amit jó egyre mélyebben 
ismerni. Bárhol tartunk az Igeolvasásban, 
ez a tanfolyam segít a mélyebb ismeretben. 
Január, februárra tervezzük az újszövetségi 
barangolást. Figyeljük a hirdetéseket! 
Az ószövetségi, újszövetségi részt is 

Ószövetségi bibliai barangolás
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Gimnazista diákok szupplikációs szolgálatai

Az elmúlt hetekben a Kecskeméti Re-
formátus Kollégium gimnazista diákjaiból 
szervezett szolgáló csoport látogatott 
meg több környékbeli gyülekezetet. Ezek 
a kimozdulások a kollégium falai közül 
régi szép szokást elevenítettek fel, melyet 
szupplikációnak neveztek a régiek. 

De mit is jelent ez a rejtélyesen hangzó 
kifejezés? 

Maga a szupplikáció latin eredetű 
szó (suplicatio), mely könyörgést jelent. 
Református értelemben a kifejezés a 

protestáns kollégiumok számára történő 
adománygyűjtést jelentett, melynek 
során a kollégiumok diákjai (szupplikán-
sok) iskolájuk és a tápintézetük részére 
pénz- és természetbeni adományokat 
gyűjtöttek össze. E célból a diákok – az 
aratási és a szüreti tanítási szünet idején 
– hiteles könyvecskékkel bejárták az intéz-
ményükhöz tartozó egyházközségeket. E 
szokást a protestáns oktatási intézmények 
önfenntartó jellege hívta életre.

A jelenlegi szupplikációk részben őrzik 

szeretnénk minden évben megismételni, 
hogy minél többen elvégezzék ezeket a 
tanfolyamokat. Terveink közt szerepel, 
hogy pedagógusok közt is nagyon 
jó lenne szolgálni vele. Végül pedig 
olvassunk egy személyes beszámolót a 
tanfolyamról: Hogy emlékszem a 
Bibliai Barangolásra?

Elfáradva, de nagyon 
lelkesen végeztem el a két 
délután tartó tanfolyamot, 
nagyon jó és hasznos volt 
számomra.

Sokat gondolkodtam 
előtte, hogy elmenjek-
e erre a barangolásra, 
mert ez egész hétvégén 
eltart, és alig találkozom 
a családommal. De 
végül is úgy döntöttem, 
hogy elmegyek, és 
új tapasztalatokkal 
gazdagodtam. 

Azt tudni kell, hogy az én 
hitéletem, életem során nem mindig 
egy irányba haladt és nem volt folytonos. 
Ennél fogva a Bibliát én szinte nem is 
ismertem, vagy csak egy nagyon kicsit, 
de nagyon sok alapvető hiányosságom 
volt. Nagyon jó hangulatban teltek az 

órák, és játékos formában átvettük két nap 
alatt az egész Ószövetséget. Nekem szinte 
minden új volt, de mégis, szinte minden 
megragadt a fejemben, mert hangosan 
mondtuk és mutogattuk is a fontosabb 
állomásokat. Az idősek éppúgy, mint 

a fiatalok és a gyerekek. Eszembe 
jutott ekkor, hogy de jó lett 

volna, ha én is kiskoromban 
már ilyen lelki táplálékot 

kaptam volna, de persze ez 
sohasem késő. Kaptunk 
egy munkafüzetet is, 
ami alapján bármikor 
átismételhetjük a 
tanultakat. A kedves 
hitoktatók és lelkészek 
olyan átéléssel adták 
elő a történteket, hogy 

mindenki az akkori korba 
képzelte magát, és semmi 

kétely nem maradt, hogy 
mindez igaz.

És ami a lényeg, Jézushoz 
még közelebb kerültem, mint 

voltam. Mert ott, akkor ő is velünk ült a 
padokban…..

Somogyiné Ficsor Krisztina
Brockmeyer Petra
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ezt a gondolatot, hiszen a református kol-
légiumokat most sem veti fel a pénz; látjuk 
a jelenlegi kormányzat igen szűkmarkúan 
bánik az egyházi intézményekkel, így 
bármilyen kis támogatás a meglátogatott 
gyülekezetek részéről segítség a növekvő 
terhek közepette. Ugyanakkor egy-
egy szupplikációs alkalom azt a célt is 
szolgálja, hogy bemutassuk a Kecskeméti 
Református Gimnáziumot, felkeltve a jó 
képességű, továbbtanulás előtt álló diákok 
érdeklődését intézményünk iránt.

Ezzel a szándékkal voltunk advent 

időszakában 3 gyülekezetben: november 
30-án Tázláron, december 10-én Szentkirá-
lyon és december 17-én Kerekegyházán. 
Ezen a helyen is köszönjük a gyülekezetek 
vendégszeretetét és adományaikat. 

Az új esztendő első napjaiban folytatjuk 
a szupplikációs látogatásokat, Orgoványra 
és Izsákra látogatunk a legközelebbi alka-
lommal, melyekről reménység szerint a 
következő lapszámban számolunk be.

Pál Ferenc
lelkész – vallástanár

Reménysugár

„Buzgó imában, hittel kérünk,
mindenek atyja, Istenünk:

Szentlelkedet ajándékozd nékünk,
Tanácsodat megértenünk,

Hogy korán neveljük neked
A ránk bízott gyermekeket!”

Fr. A. Koethe

Napjainkban az igazi értékek, 
mint drágagyöngyök szanaszét 
hevernek és valódi tartalmukat, 
szépségüket próbálja a világ 
eltorzítani, meghomályosítani.

 Nekünk, bibliás embereknek 
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Német hét az Emmaus-házban
…mittendrin, statt nur dabei

A kellõs közepében, ahelyett, hogy elsétálnál mellette
avagy, az Ország a Nagykövet szerint

A harmadik Deutsche Woche volt idén 
Emmausban négy német fiatallal, Miriam 
Funkkal, Sascha Holzhauerrel, Jonathan 
Simonnal, és Elisa Pfluggal.

Hétfőn reggel a fiataloknak először 
Sascha és Elisa magyarázta el, hogy Isten 
Országa egy olyan birodalom, ahol Isten 
uralkodik, vannak törvényei, közigazgatási 
egységei, nem egy határokkal körülzárt 
hely, hanem Isten jelenléte, a Mennyben… 
és a földön. Az Ország nagykövetségei a 
gyülekezetek.

Este Elisa mesélt arról, hogy a Mennyet 

Isten dicsősége ragyogja be, és tizenkét 
kapuja lesz, fala jáspis, és a város 
színarany, tiszta üveghez lesz hasonló, az 
utcák is színaranyból lesznek.

Kedden Miri elmagyarázta, hogy miben 
hasonlít Isten Országa a mustármaghoz, 
a szántóföldbe rejtett kincshez, és a 
kereskedőhöz, aki szép gyöngyöket keres 
és eladja mindenét, hogy megvehessen 
egy nagyértékűt. Isten Országa mindennél 
értékesebb, aki rátalál, nagyon örül neki, 
mert tudja, hogy a kincs, amit talált, 
nélkülözhetetlen az élethez. Beszélgettünk 

adatott egy másfajta látás, melynek 
köszönhetően meg tudjuk különböztetni a 
hitvány másolatot az eredetitől. Az eredeti 
érték számunkra az élet minden területén 
Isten szava. Így valljuk ezt gyermekeinkkel 
kapcsolatosan is. Nem azért kaptuk őket 
az Élet Urától ajándékba, hogy üresfejű 
divatbabák vagy önző kis uralkodók 
váljanak belőlük, mondván- engedjük 
kibontakozni a személyiségüket.

Mi nevelni szeretnénk őket olyan módon, 
hogy a szétszóródott drágagyöngyöket 
majd képesek legyenek összeszedni, 
felfűzni és azzal ékesíteni életüket. Ennek 
érdekében, mint gyülekezet is igyekszünk 
úgy közelíteni feléjük, hogy kicsi szívük és 
tekintetük minél hamarabb találkozhasson 
az ő teremtő, szerető mennyei Atyjukéval.

Ilyen gondolatok és imádságos 
indulat előzte meg az immár második 
éve megszervezett Reménysugár 
Gyermeknapot is. A sokszínű és gazdag 
program nemcsak a gyermekek és szüleik 
számára nyújthatott maradandó élményt, 
hanem a szolgálatban résztvevők is újra 
rácsodálkozhattak a mennyei vezetés 

nagyszerűségére.
A nap a templomban kezdődött, 

ahol kicsik és nagyok együtt hallgattuk 
Isten igéjét, majd indultunk a program 
helyszíneire. Sok-sok lehetőség kínálkozott: 
bábelőadás, gyermekevangélizáció, 
kézműveskedés, ügyességi játékok, angol 
és német játékos foglalkozás, arcfestés, 
felnőtt foglalkozás…

Nagy örömmel töltött el 
mindannyiunkat, hogy több gyermek, ill. 
család fordult meg a rendezvényen, mint 
tavaly (300 fő). Jóleső érzésvolt az is, hogy 
az előző évhez hasonlóan az idén is nagy 
létszámú szolgáló közösség (75 fő) segítette 
az ötletgazdák munkáját, beleértve 
gyülekezetünk ifjait is. Meg kell említeni 
a szponzorok áldozatkész támogatását is, 
mely lehetővé tette a sokrétű és áldásokban 
gazdag napnak a megvalósítását.

Ezúton is áldást kívánunk a résztvevők, 
segítők, támogatók, szervezők életére, 
azzal a reménységgel, hogy lesz folytatása 
ennek a gyülekezetépítő szolgálatnak.

Pálné L. Szilvia
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a kincsről, és arról, hogy mik azok a dolgok, 
amelyekről azt gondoljuk, nélkülük 
nem tudunk élni. Az esti verseny: – Ki 
tud többet Németországról? Aztán Jonit 
hallgathattuk, hogy a Mennyországban 
nem lesz betegség, nem lesz szomorúság, 
nem lesz halál. Olyan emberekkel is 
találkozhatunk, akikről azt hallottuk, 
Istennel jártak. 

Szerdán Sascha beszélt arról, hogy Isten 
Országába menni olyan lehet, mint egyesek 
számára az USA. Nehéz vízumot szerezni, 
mégis sokan megpróbálják, és néhányak el 
is jutnak oda. A mennyei vízumért fel kell 
adni a földi kincseket, bálványainkat. Meg 
kell tartani a törvényt, de erre valójában 
képtelenek vagyunk! Akkor minden 
álmunk a Mennyről szertefoszlott? Nem! 
Ha hiszünk Jézus Krisztusban, halála 
által Isten megbocsátja bűneinket. Jézus 
Isten ajándéka, és őt gyermeki hittel kell 
fogadnunk.

Csütörtökön Jonitól hallhattuk, hogy 

az Országot nem mi építjük, hanem Isten 
bennünk, és ha mi megnyílunk Neki, 
akkor általunk építi másokban. Jézus, 
a Nagykövet is megmondta, ha először 
Isten Országát keressük, akkor semmi 
miatt nem kell aggódnunk. Pál apostol 
szerint Krisztus által polgárjogunk van 
a Mennyben, amit a Szentlélek pecsétel 
meg, általa van kész az útlevelünk is. 

Polgárokként másoknak is beszélnünk kell 
arról, hogyan lehet polgárjogot szerezni 
Isten Országában, honfitársainkkal pedig 
egységben élve, imádkozva, és erősítve 
egymásban a hitet, együtt dicsérhetjük 
Istent.

A polgárjogi kötelességek közül 
azonban az első, hogy engedjük Istennek, 
hogy építsen, és formáljon minket. 

A csütörtöki Magyar Esten a csapatokat 
egy-egy német vezette, és a magyar 
feladatokkal a csapat segítségével kellett 
megbirkózniuk.

Az esti áhítaton megértettük, hogy a 
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Mennyben mindenki Istent fogja dicsérni 
örökké, hiszen nem is lesz más dolgunk!

Pénteken Elisa bizonyságot tett arról, 
hogy Jézus a belépő a Mennybe, általa van 
beutazási engedélyünk, és polgárjogunk. 
Isten meghív mindenkit az Ő Országába. 
Szeretné, ha az életünk kellős közepe 
lehetne, és hogy az Ő Birodalmának kellős 
közepében legyünk, és nem sétálnánk 
el mellette csak úgy. Jézus az ajtó, aki 
rajta keresztül megy be, az örökké Isten 
Országának lakója lesz.

Péntek délután bemutatkoztak 
a műhelymunkák (Deutsch Kurse): 
Theaterbühne (Nagyszínpad) Miri 
vezetésével, a Deutsch KursWalddetektiv 
(Erdei nyomozók) csapata (Elisa), és az 
Emmaus-Filmstudio (Sascha) bemutatta a 
Magvető példázata című kisfilmjét.

A Benutze deine Füsse, nicht nur deinen 
Mund (A lábad is járjon, ne a csak a szád) 
kurzus (Bori) salsája után a tábortűz végén 
került a sor a „Ház csendjére” (Stille im 
Haus) is a Tükörszobában, a Csendes 
szobában, és a „Kérdések szobájában”. 

Megláthattuk magunkat bűneinkkel a 
Tükörszobában, és választ kellett adnunk 
a kérdésre, hogy ha ma kellene Isten 
ítélőszéke elé állnunk, hová kerülnénk: a 
Mennybe, vagy a Pokolba? Megvallhattuk 
bűneinket a Csendes szobában a 
kereszt előtt, és új válaszokat kerestünk 
magunkban: Hol a helyed? Hová tartozol?

Szombat reggel mindenki megkapta az 
Emmaus Presse (Joni) idei kiadását.

Köszönjük a magyar munkatársak, 
Baracskai Gábor, Fodorné Ablonczy 
Margit, Grosch András, Kálló Karola, 
Kerekesné Jelényi Olga, Majzik Ágnes, 
Szabó Csilla, Urbán Borbála, és Urbán 
Zsuzsa odaszánását is. 

Reméljük, ahogyan nem sétáltunk 
el a német tábor mellett, hanem sokat 
nevettünk, és játszottunk, a programok 
kellős közepében voltunk, úgy kerültünk 
be, és egyre inkább beljebb Isten Országába 
is. 

Kálló Karola
táborvezető

Konfirmandus hét
2006. július 3-án több mint 60 

13, 14 és 15 éves fiatal gyűlt össze a 
Kecskeméti Református Egyházközség 
Gyülekezeti-házában, Emmaus- házban a 
konformandus-héten. Ez egy vendégház 
Lakitelek mellett, ahol bárki eltölthet 
pár napot a világ rohanásától távol 
– ahogy ezt táborvezetőink, tanáraink és 
lelkipásztoraink szokták mondani – Isten 
Igéje mellett, elcsendesedve. 

Voltak, akik már ismerték egymást 
a konfirmáció előkészítőről, de olyanok 
is, akik azt gondolták, nem lesz, akivel 
egy szobában alhatnának, és egész héten 
egyedül lesznek. Hát ez nem így lett. 
Mindenki, egytől-egyig megtalálta a 
helyét, senki nem volt magányos.

A papíron, amin a napirendet 

megkaptuk, az ébresztő 7.30-ra volt 
beírva – ezt, szigorú, vaskalapos rendben 
követtük, kivéve, amikor kicsit tovább 
aludtunk. De sokan még Marcsi néniék 
rögtönzött gitár+szóló/duó előadására 
sem bújtak ki az ágyból. A reggeli 
után minden nap egyéni csendesség 
következett. Feri bácsitól mindenki kapott 
egy-egy Bibliaolvasó kalauzt, és ez alapján 
beszélgettek minden szoba lakói az aznapi 
Igéről. Ez azért volt jó, mert így mindenki 
megtanulta, hogyan is kell a Bibliát olvasni. 
Egy szobában maximum 6-an, tehát 
viszonylag kevesen voltunk ilyenkor, így 
nyíltabban tudtunk beszélgetni és kérdezni 
Istenről. Sokminden világosabbá vált az én 
számomra is. Együtt imádkoztunk, ami, 
furán hangzik, de közel sem olyan könnyű. 
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(Az egyik Ige pont erről szólt – az ember 
fél társaságban kiönteni a lelkét Isten előtt, 
de a Biblia vígasztal minket: nincs rossz 
imádság; nem tudunk jól kérni, de maga 
a Lélek jár közben értünk Istennél, és úm. 
lefordítja, amit mondunk.)

Délelőttönként egy kisebb áhítatot 
hallgattunk meg ’Isten szeretete Jézus 
példázataiban’ témában egy-egy 
lelkipásztortól. Ezután öt csoport külön-
külön beszélgetett a hallottakról. Én 
csak Péter bácsi csoportjáról tudok írni, 
de valószínű, a többiek sem tértek ettől 
el túlságosan. Ez egy elég erős közhely, 
de egy jó csapat jött össze, mertünk 
kérdezni és volt, amikor egymás kérdéseit 
válaszoltuk meg. Ezeken a beszélgetéseken 
is sokmindent megértettünk.

Ebéd után minden nap kicsit más 
volt a program. Az első nap délutánját 
ismerkedésre fordítottuk. Kedden 
mindenki beült az előadóba, és kvíz-játékot 
játszottunk Gábor és Szilvi jóvoltából. 
A sportjátékok szerdától szombatig 
folytak, volt foci, ping-pong, röplabda, és 
kosár is. Csütörtökön vetélkedtünk egy 

kicsit. Megméretettünk többek között fej 
fölött vizespohár adogatásban, kanálon 
ping-pong labda-egyensúlyozásban, és 
partvissal kosárlabda terelgetésben is. 
Pénteken sor került a „ki mit tud”-ra. 
Volt, aki szavalt, és volt, aki András bácsit 
próbálta leönteni egy vödör vízzel – sajnos 
ez nem sikerült. 

A délutáni szabadidő után tematikus 
beszélgetéseken vettünk részt. Mindenki 
kiválaszthatta, miről szeretne hallani. Volt 
szó más vallásokról, zenéről, filmekről, 
szerelemről, élvezeti szerekről és 
okkultizmusról is. Ezeken az alkalmakon 
azt tanultuk meg, hogyan éljük a 
hétköznapi életünket hívő emberként, 
hogy ne bálványozzunk senkit és semmit. 
Józsitól például markáns véleménye által 
megtanultuk, hogy egy filmet ne azért 
nézzünk meg, vagy egy zenét ne azért 
hallgassunk meg, mert tetszik a főszereplő, 
vagy az énekes. Többen kiemelték Marcsi 
néni az okkultizmusról szóló előadását. Az 
életben sokféle hiedelem kísértése vonz, 
de nekünk mégsem szabad engednünk 
ezeknek, mert „mind testestől, mind 
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lelkestől mind életemben, mind halálomban 
nem a magamé, hanem az én hűséges 
megváltómnak, a Jézus Krisztusnak 
a tulajdona vagyok…” Ezen túl Isten 
figyelmeztet minket: „Ne csinálj magadnak 
faragott képeket… Ne imádd, és ne tiszteld 
azokat…” Szerdán a szerelemről volt szó. 
Egy kosárkába név nélküli kérdéseket 
dobhattunk be, ám úgy látszik, ehhez a 
témához még nem voltunk elég érettek 
(vagy már tökéletesen felvilágosultak 
vagyunk); így összesen három kérdést 
tettünk fel Katának és Józsinak, akik együtt 
beszéltek a szerelmükről, jegyességükről és 
házasságukról. A fel nem tett kérdésekre is 
választ kaptunk, megtudtuk, hogy amit 
gondolunk egyes dolgokról, jó vagy rossz. 
Meghallgattuk, Isten mit gondol két ember 
együttéléséről, milyen a jó házasság.

Nyolc órakor már álomtól kerülgetve 
ültünk le az előadóba, az esti evangelizációra 
(egész héten Jósiás király életéről volt szó). 
Azt hiszem, az álmosságtól sokak szívébe 
könnyebben bejutott Isten igéje, úgy értem, 
nyitottabbak voltunk rá. Aki már volt az 
Emmaus-házban, az tudja, hogy ennek a 
helynek van egy különleges szelleme, ami 
valahogy így érvényesül.

A hét során sok éneket tanultunk, ezt 
leginkább csütörtök este hasznosítottuk, 
ugyanis ezen az estén nem volt villanyoltás 
tíz órakor. Négy óra körül többen 
észrevettük, hogy érkezett pár idegen 
a táborba, de nem tudtuk, miért jöttek. 
Este tábortűz volt a program. Viszont a 
tábor vezetői készültek nekünk egy kis 
meglepetéssel. Elmentünk egy kisebb 
sétára. Ettől többen kicsit megijedtek, 
mivel mindenki egyedül, azaz kettesben 
Istennel ment a sötét erdőbe. Afféle 
„hitpróbának” mondanám. Gábor és Zsófi 
sorban mindenkit elkísért a háztól kicsit 
távolabb, az út széléhez, onnan mécsesek 
jelölték az utat vissza táborig, és a sötétből 
néha az „idegenek”, akik délután jöttek 
Igéket olvastak fel a Bibliából. Ez majdnem 

mindenkinek ijesztő volt először, nem 
is Istenben nem bíztunk, hanem inkább 
a saját hitünkben. Egy óriási érzelmi 
fröccsöt kaptunk, mivel a félelem, az 
egyik legerősebb emberi érzés – bár utóbb 
kiderült, semmitől sem volt okunk tartani 
–, sokakban felértékelődött az a mondat, 
hogy Isten mindennél jobban szeret minket. 
Persze nagyrészt komolyan vesszük, és 
hisszük is, de az ilyen helyzetekben válik 
igazán világossá az értelme. Este még 
Marcsi néni jóéjtpuszija után is későig 
beszélgettünk. 

Aztán pénteken a csoportbeszélgetés 
után, az egyik barátnőm ottmaradt 
beszélgetni Péter bácsival. Mi, a 
szobatársai, már az esti beszélgetésből 
tudtuk mit akar mondani. Tűkön ültünk, 
nem tudtuk, mikor jön vissza, és hogy 
elmondja-e, hogy mi történt. Elmondta, 
aztán bőgtünk egy sort. Már fontolgattuk, 
hogy mi is leülünk elmesélni, hogy igazán 
megértettük a „kereszt titkát”, és úgy 
gondoljuk, ezt hívják megtérésnek. Én 
már előtte beszélgettem Marcsi nénivel 
ezzel kapcsolatban. Délután, amikor a 
többieknek „Ki mit tud” volt a program, 
egy órát beszélgettünk Péter bácsival. Én 
ekkor imádkoztam először hangosan más 
jelenlétében, de azóta sem bírom ki sírás 
nélkül – így sokkal jobban átérzi az ember 
a saját szavait.

Szombat: a hazautazás napja. Reggeli 
után mindenki kitakarította szobáját, 
levitte a szemetet…, a csomagokat az 
ebédlő ajtaja elé tettük. Körbe ültünk az 
előadóban, mindenki elmondta, hogy mit 
kapott a héten, és egy kosárból húztunk 
egy-egy kártyát, amin különböző igék 
voltak. Aztán megköszöntük a konyhás 
néniknek, hogy végig olyan sok, finom 
ételt tettek elénk az asztalra.

Egész héten rengeteget énekeltünk, és 
az ifjúsági órán, ahol egészen szépszámmal 
vagyunk (de sohasem elegen).

Végh Judit
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Kecskemét nagyváros. Ennek minden 
ajándékával és terhével. Felsorolni is nehéz 
lenne, hogy egy ma élő fiatal számára 
mennyi lehetőség van a kikapcsolódásra, 
a szórakozásra, az idő elmúlatására. Csak 
sodródni kell a zajos tömeggel.

Egyre inkább égető szükségét éreztük 
annak, hogy jó lenne egy hely, ahol 
csendben Istenre és egymásra figyelve 
kapcsolódhat ki a ma ifjúsága. Teázva, 
beszélgetve, játszva, igényes zenéket 
hallgatva, filmeket nézve.

Isten ajándékozó szeretetéből 
megadta, hogy a Református Ókollégium 
pincéjében létrejöjjön egy ilyen hely. 
Isten nyitott meg szíveket, és adományok 
gyűltek Hollandiától kezdve, Svájcon 
át, Kecskemétig a helyiség kialakítására, 
mely otthona lehet Egyházközségünk 
ifjúságának.

Jelenleg még a tervezési munkálatok 
folynak, reménységünk szerint a 2007-es 
év elején az építkezés is elkezdődik a volt 
Ruhásraktár helyén. November folyamán 
egy szombaton néhány fiatallal kipakoltunk 
a raktárból, hogy hozzá lehessen fogni a 
munkálatokhoz. Az egész pincehelyiséget 
újra kell vakolni vízzáró vakolattal, és ki kell 
cserélni az elektromos hálózatot, világítást 
is. Tervezzük továbbá egy teakonyha és egy 
mosdó kialakítását.

Hiszem, Isten ajándéka ez számunkra, 
és kérem a Testvéreket, imádságos szívvel 
gondoljanak az építkezésre, hiszen 
tudjuk: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába 
fáradoznak az építők”.

Ezúton is köszönjük a Testvérek 
áldozatvállalásait, segítségét, hiszem Isten 
megáldja az adakozó, segítő szíveket, 
életeket. 

Talán sokak számára ismerős ez a cím, 
hiszen a Kecskeméti Református Ifjúsági 
Egyesület (KRIE) újsága ezzel a címmel 
jelent meg éveken át negyedévente.

Sok fiatal volt Isten kegyelméből, akik 
átélték azt, amit a KRIE újság első számában 
így olvashatunk: „Senki sem kényszerít 
bennünket arra, hogy keresztyének legyünk. 
Nekünk jó ’Krisztussal Kecskeméten’. S 
célunk, hogy látassék meg rajtunk ennek 
öröme, felszabadultsága.”

Idén, a KRIE fennállásának 17. évében 
felvetődött a kérdés: Szükség van-e még az 
Egyesületre? Érdemes-e még működtetni? 
Van-e jövője? Lesznek-e új tagok, lesznek-
e szívvel-lélekkel szolgáló vezetők? Vagy 
jobb lenne, ha megszüntetnénk?

A jövőt nem látjuk. Nem tudjuk, mit 
hoz a holnap. Isten a holnapot a maga 
hatalmába helyezte. Ő tudja mi a terve 
velünk. Csak vele van jövőnk, mert az Úr 
akarata, szándéka diadalmaskodik minden 
fölött. „Terve örökké megmarad, szívének 
szándéka nemzedékről nemzedékre.” 
(Zsolt. 33,11) 

Hisszük, terve van velünk, és terve van a 
KRIE-vel Urunknak. Ma is vannak fiatalok, 
akik elkötelezettek Krisztus ügye mellett, és 
készek a szolgálatra, és Isten segítségében 
bízva imádságos szívvel munkálkodnak a 
KRIE megújulásán a jelenlegi elnökséggel 
és a lelkészekkel együtt. Hisszük, Istennek 
engedelmeskedve, akaratát betöltve, 
tervébe belesimulva lehet áldott jövője 
Egyesületünknek.

Szeretettel várjuk a KRIE-be mindazokat 
a csatlakozni vágyó konfirmált fiatalokat, 
akik vallják: Nekünk jó Krisztussal 
Kecskeméten.

2006. december 30-án de. 10 órakor 
tartjuk a Kecskeméti Református Ifjúsági 
Egyesület éves közgyűlését, melyre 
szeretettel várjuk az Egyesület jelenlegi és 
csatlakozó tagjait.

Ifjúsági pince Krisztussal Kecskeméten
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Karácsony ünnepének, Jézus 
megszületésének és földi életének egyik 
fontos örömüzenete mindenki számára ez:

Isten döntött az emberiség mellett. 
Összekötötte vele az életét. Nem a 
mindenség nagy magányosa az ember, 
hanem olyan, aki Isten társaságában 
élhet. Úgy ahogy a zsoltárok könyvében 
is mondja egy imádkozó: „De én mindig 
veled leszek, mert te fogod az én jobb 
kezemet!” Nem akarja nélkülünk élni az 
életét, és nekünk sem kell nélküle. Döntött 
mellettünk.

Minden szava hangsúlyos ennek a 
három szónak, 
rövid mondatnak.

Velünk az Isten! 
Azaz, nemcsak 
másokkal, velünk 
is! Nemcsak az 
egészségesekkel, a 
kiegyensúlyozott 
életűekkel, a 
jelenleg az élet 
napos oldalán 
járókkal. Velünk 
is, velem is, itt 
és most! Van 
egy mondat a 
Bibliában, ezt mondja az Úr az övéinek: 
közöttetek járok! Azok az utak, ahol Isten 
jár a mi útjaink, ahol mi járunk naponta, 
ahol zajlanak mindennapjaink, otthon 
vagy életünk bármely más színterén. 
Nem máshol van, mindig és mindenütt 
közel! Látótávolságán belül élünk, ő 
halltávolságon belül van.

Velünk az Isten! Az Isten van velünk. 
Nemcsak a jelen testi, lelki fájdalmai, 
a jövő bizonytalansága, a mélypontok 
vannak velem, hanem az élő Isten is 
kísér utamon. Nem csak a látható, az 
érzékelhető a realitás. Hanem a láthatatlan, 

az érzékeinken túli Isten is az. 
Velünk az Isten! Vagyis nem csak 

velünk volt az Isten, nemcsak múlt időben 
mondhatom el, hogy valamikor velünk 
volt az Isten, de mióta beteg vagyok, mióta 
életem testileg-lelkileg megterheltebb 
szakszán járok, elhagyott, magamra 
hagyott. Komolyan vehetem a jelen idejű 
kifejezést: velem van, itt és most is a 
jelenben. Úgy, ahogy a régieknek mondta: 
Vagyok, aki vagyok! Vagyis a Vagyok 
van veled, aki maga a jelenlét. Akinek 
jelenlétében élhetsz, aki mindenkor jelen 
van számodra.

Ez karácsony 
ö r ö m ü z e n e t e : 
Isten velünk van 
Krisztusban. A 
láthatatlan Isten, 
akit a mindenség 
sem tud befogadni 
és a véges emberi 
értelem is alig 
tud felfogni, 
Jézusban emberré 
lett, azért is, hogy 
megismerjük az 
ő igazi arcát, a 
láthatatlan Isten 

szívét, lényét, gondolatait, érzéseit Jézus 
személyében, az ő életét megfigyelve, 
életéből olvasva. Ki ő valójában, milyen 
ő igazából és hogy viszonyul hozzám? A 
láthatatlan Isten Jézusban a mi világunkba 
jött, a mi hétköznapjainkba, a mi gondjaink, 
kérdéseink, betegségeink, időbeosztásunk 
világába. Hogy ebbe a világba és életünkbe 
hozza a maga világosságát, békességét, 
megváltását, ebbe a világba jöjjön velünk 
utunkon, kísérjen, hordozzon, mutasson 
előre a mi életünkben is, úgy ahogy 
azt Ravasz László püspök is szépen 
megfogalmazta:

Velünk az Isten
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„Jézusban és rajta keresztül áramlanak belénk az isteni élet rejtett forrásai. Isten mindaddig 
csak egy név számunkra, amíg Jézusban meg nem tapasztaljuk jóságát, kegyelmét, erejét, 
dicsőségét. Jézus közelében, az ő lelkébe való belemerüléssel tudjuk meg mi az irgalom…Az ő 
közelében, az ő társaságában ragad meg az a mondhatatlan vidámság, józansággá tisztult mámora 
az örökkévalóságnak, amely szárnyakat ad és irtóztató nehézségeken ragad át…Az ő csodálatos 
erejét az mutatja meg, hogy ő át tud ömleni belénk, ki tudja tölteni lelkünket s nekünk tudja adni 
örömét, teljességét, békességét, harmóniáját, tisztaságát s diadalát. A lélek pedig úgy vonzódik 
hozzá, mint az oltógally az ághoz, mint a korsó a forráshoz és úgy megteli vele, mint a gally a törzs 
nedvével, a korsó a forrás vizével.”

Kórházba megérkezni egyszerre jó és nehéz. Jó, mert orvosok és 
nővérek vesznek körül, hogy segítsenek rajtunk, de nehéz, mert el 
kell szakadnunk az otthonunktól, és minden emberi törődés mellett is 
olykor kiszolgáltatottnak érezzük magunkat.

Erő kell ahhoz, hogy ezt a helyzetet elhordozzuk és gyógyuljunk. 

Néha elég egy jó szó, máskor egy hosszabb beszélgetésre lenne szükség, ahol elfogadó 
és támogató légkörben ki-, és megbeszélhetjük terheinket, kérdéseinket, megoszthatjuk 
félelmeinket, örömünket.

Ebben szeretnék segíteni Önnek a kórház lelkigondozójaként, a gyülekezet 
kórházlelkészeként. 

Négyszemközti, zavartalan beszélgetésre, közös imádságra, lelket megerősítő, bíztató 
elcsendesedésre - a kórtermi látogatáson túl - a kórházlelkészi szobában is van lehetőség, 
amely a Rendelőintézet első emeletén, a büfével szemben található.

Amennyiben Ön vagy hozzátartozója kórházba kerül, és örömmel venné a 
kórházlelkész látogatását, kérem jelezze ezt az alábbi elérhetőségen illetve  a főnővérnek, 
nővéreknek, felkeresem Önt.     
Testi-lelki jót kívánva köszöntöm:  Kerekes Márton, kórházlelkész
   
Kórházlelkészi-lelkigondozói szoba: Rendelőintézet, I. emelet  (a büfével 
szemben)
Telefon/üzenetrögzítő:   519-821                          

Lelkigondozás a kórházban
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Közös bibliaóra
Missziói munkatervünk bevezető 

gondolatai a gyülekezeti közösségépítés 
szükségességét és lehetőségeit 
fogalmazzák meg. Ebben szerepel a 
közös bibliaóra is. Immáron két alkalmon 
tapasztalhattuk meg ennek áldását, s 
jó reménységgel készülünk az előttünk 
lévőkre is. Mindenkit hívunk és várunk 
közénk minden hónap 3. péntekjén, 5 órára 
a Tóth Endre terembe.

A 2006/2007-es missziói évben 
újra, ahogyan újra és újra meg kell 
fogalmaznunk kik vagyunk és mi a 
küldetésünk. Személyes és közösségi 
önazonosságunk tudatában lehet helyes 
missziói küldetésünk. Pál apostolon 
keresztül Isten Szentlelke világossá teszi 
számunkra ennek egy döntő aspektusát: 
„sokan egy test vagyunk a Krisztusban, 
egyenként pedig egymásnak tagjai.” 
(Róm 12,5) Vagyis együvé tartozunk! 
Ez egy csodálatos adottság és egyben 
komoly felelősség is. Az Isten nélkül élő 
embervilágra jellemző a kapcsolatok 
széthullása, a „szétdobáló” ezen 
mesterkedik. Isten népe azonban azoknak 
közössége, akik Jézus Krisztus által, Isten 
kegyelméből újra kapcsolatba kerültek 
Istennel és így egy új kapcsolat született 

meg egymással is. 
Hitvallásunk így fogalmaz: „Mit 

értesz a „szenteknek egyességén”? 
Először, hogy minden egyes hívő, mint 
tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden Ő 
javainak és ajándékainak osztályrészese, 
továbbá, hogy ki-ki kötelességének 
ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait 
készséggel és örömmel a többi tag javára 
és üdvösségére fordítsa.” (Heidelbergi 
Káté 55 k.f.) Ha megajándékozottak 
vagyunk kötelességünk a többi tag javára 
és üdvösségére fordítani azt.  Ennek kell 
áthatnia mindannyiunkat ebben a missziói 
évben is.

Küldetésünk kell, hogy legyen az 
egymás megismerése, az egymás hite 
által való építés. Azonban nem csak a 
saját közösségünkben, hanem az egész 
gyülekezetet szem előtt tartva. Mert 
hiszen „sokan egy test vagyunk”, vagyis 
mindannyian. El kell tehát érnünk 
egymáshoz. Az egyházközségünk választói 
névjegyzékében  szereplő egyháztagokat 
meg kell személyesen is látogassuk, ennek 
lehet rendszere a körzetmunka, mely sok 
lehetőséget rejt magában. Különböző 
csoportjainkban el kell egymáshoz jutnunk, 
különböző utakon és módokon. Ez a kisebb 

csoportok, személyes és kölcsönös 
ápolását jelenti. A különböző 
csoportoknak, korosztályoknak 
találkozni kell egymással, ezt teszi 
lehetővé a közös istentisztelet a 
templomban, a kávéházak alkalma, 
a közös csendeshetek, csendesnapok 
lehetősége. Ezt segíti a havi egyszeri 
közös bibliaóra is, ahol épülhetünk 
közösen. Kötelességünknek kell 
tekintenünk az egymás gazdagítását, 
a foglalatosságot a közösségben.

Ennek a tudatában sok feladatot 
és lehetőséget nyerünk el az előttünk 
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Könyvajánló
Az elmúlt időszakban jelent Kovács Bálint nagytiszteletű úr könyve,melynek címe: A 
kecskeméti szolgálat évei 1942-1957. Ajánljuk a testvérek szíves figyelmébe, megvásárol-
ható a Református könyvesboltban. Az alábbiakban Kovács Bálint könyvéből idézünk, a 
szerző személyes élményeit olvashatjuk az 1956-os forradalomról.

A Budapesten kirobbant forradalom 
híre Kecskemétre is elérkezett s egy-két nap 
múlva tüntetések kezdődtek a munkásság 
köréből. Nem voltak a tüntetések nagy 
létszámúak. A rendőrség, de főleg az 
ÁVO épületébe betörtek, és irataikat 
megsemmisítették. Néhány nap múlva 
lövöldözések is voltak és néhány ember, 
áldozatul esett. A városháza dísztermébe 
nagygyűlést hirdettek. Tóth László mondott 
beszédet. Hozzászólásokban követeltek 
több kérdésben megoldást, személyi 
vonatkozásban is. A katolikusok méltatták 
Mindszenthy bíboros kiszabadítását és 
beszédét. Erre én felálltam és elmondtam, 
hogy Ravasz László püspök is megszólalt, 
átvette a református egyház vezetését. A 
következő napokban ledöntették a szovjet 
katonai emlékművet, amely a bankok előtt 
volt.

(…)
Az 1956-os forradalomhoz tartozik 

még a következő esemény. November 
folyamán gyűjtést indítottunk a 
Teológia megsegítésére. December 
első napjaira annyi élelem gyűlt össze, 
hogy egy teherautóval én szállítottam 
fel december első napjaiban. Miután az 
átadás megtörtént és a tájékozódás a 
Teológia helyzetéről, elbúcsúztam. Az 
autóbusz indulásáig annyi időm volt, 
hogy bátyámékat meglátogassam. Mire 
erre sor került, már sötétedni kezdett. Az 
Erzsébet körúton közeledtem lakásukhoz, 
de a Wesselényi utcánál egy szovjet katona 
megállított és azok közé állított, akik az 
úttest felszaggatott köveit hányták el az 
útból. Miután végeztünk, visszaadta az 
aktatáskámat, majd beterelt bennünket a 
Fürdő utcában levő fürdő alagsorába. Ott 

lévő évben, években és reménységünk 
szerint sok áldást is, hiszen Isten kijelentett 
akaratának engedünk. Isten népeként 
csak együtt, egymásra utalva, egymást 
segítve tölthetjük be küldetésünket: 
Isten dicsőségére élni, világítani a 

világban. Mert nem önmagunkért élünk, 
a gyülekezeti közösség megerősödése 
teszi lehetővé, hogy összehangoltan 
végezzük el a lélekmentés szolgálatát, 
hogy a közénk érkezők az atyai ház örömét 
tapasztalhassák meg közöttünk.

KÖZÖSSÉGBEN
A közös bibliaórák témái 2006-2007.

December:
- Együtt felbuzdulni  (Róm 1,12)
Január:
- Együtt imádkozni (Róm 15,30)
Február:
- Együtt szenvedni és örülni (1Kor 

12,26)

Március:
- Együtt épülni (Ef 2,22)
Április:
- Együtt viaskodni (Fil 4,3)
Május:
- Együtt megújulni (Róm 15,32)
Június:
- Együtt maradni (Fil 1,25)

Somogyi Péter 
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már voltak néhányan. Közben egy olyan 
ember is közénk került, aki a házban levő 
italmérésbe jött le az emeletről, de ő se 
mehetett vissza a lakásába. Vagy két napig 
teljes bizonytalanságban vergődtünk 
étlen-szomjan. Majd a harmadik napon 
megjelent egy nagyon dühös szovjet tiszt 
és kiterelt bennünket egy teherautóra, 
az autó elvitt a Hungária körúton levő 
laktanyához. Meg voltunk győződve, hogy 
minket is kivisznek, mint már többeket a 
Szovjetunióba. A laktanya előtt egy ideig 
álltunk, majd a sofőr azt a választ kapta, 
hogy tele van és nincs hely a számunkra 
és vigyen bennünket az egyik rendőrségre. 
A VII. kerületi rendőrségnél töltöttünk egy 
éjszakát. Másnap kihallgattak bennünket 
és a magyar rendőrtisztek szabadon 
engedtek minket. Ilyen módon ebből a 
párnapos fogságból - amelybe beleesett a 
Mikulás napja is - kiszabadultam. Azóta a 
december eleji napon, főleg Mikulás napja 
mindig emlékeztet a szovjet párnapos 
fogságomra! 

Ez is egyik jellemzője volt az akkori 

háborús napoknak.
1956-os forradalom után következő 

megtorlás 1957 nyarán lett fájdalmas 
valóság azzal is, hogy a kecskeméti 
gyülekezetből internálták Szabadi Sándor 
akkori egyik beosztott lelkészt és Dugár 
Sándor presbitert. Az egyházmegyéből 
ugyancsak internálták dr. Vince Ferencet 
Kiskőrös-ről. Az internáláson kívül a 
megtorlásnak volt még egy olyan formája 
is, amelyikkel az összefogott embereket 
nagyon csúnyán megverték a pufajkások. 
Ilyenben volt része Csikai Kálmánnak 
Solton. Pár nap múlva megjelent az 
esperesnél és látható nyomaival igazolta 
mindazt, amit azután szóban elmondott. 
Valójában minden indokolás nélkül 
gyűjtöttek össze embereket és verték 
szinte félholtra. A megfélemlítésnek volt 
ez az egyik eszköze 1957 nyarán. A magam 
párnapos fogságáról máshol tettem 
említést. Egyébként a ledöntött szovjet ún. 
hősi emlékművet Kecskeméten is vissza 
kellett állítani.

Kovács Bálint dedikálja könyvét az első közös bibliaórát követően



Az esetleges változások miatt kérjük figyelje 
az istentiszteleteken elhangzó hirdetéseket is !

hétfő: 
1⁄2 3-kor Kézimunkakör a Sion I Nyugdíjasházban 
(Budai u.)
1⁄2 5-kor zsoltárkör, 1⁄2 6-kor Énekkari próba a 
Presbiteri szobában.
6 órakor „Reményforrás” bibliakör a Tóth Endre 
teremben

kedd:
5 órakor Imaóra a gyülekezeti teremben
5 órakor Bibliaóra Katonatelepen

szerda:
1⁄2 11 Bibliaóra a Sion III Nyugdíjasházban
1⁄2 3 Bibliaóra a Sion I Nyugdíjasházban
1⁄2 4 Bibliaóra a Sion II Nyugdíjasházban 

6 órakor Kék Kereszt Missziói alkalma a 
gyülekezeti teremben

csütörtök:
3 órakor a Tüdőosztályon áhítat
3 órakor Széchenyivárosban bibliaóra
6 órakor Bibliaóra a gyülekezeti teremben

péntek:
3 órakor IFI alkalom az Ifjúsági Klubban
5 órakor Bibliakör a Könyvtár előterében.
6 órakor Fiatal felnőttek bibliaórája
1/2 7-kor Ifióra

szombat:
6 órakor hétvégi hálaadó istentisztelet
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Állandó összejöveteleink

Imádkozzunk!
-  Áldjuk Urunkat Karácsony csodájáért: Üdvözítőnk született!
-  Könyörögjünk, hogy sokaknak lehessen igazi ünnepe!
- Imádkozzunk, hogy Urunk áldásával indulhassunk a 

következő esztendőre!
- Adjunk hálát a mögöttünk levő évben átélt áldásokért!
- Hívjuk Isten Szentlelkét, hogy újítsa gyülekezetünket. Imád-

kozzunk az ifjúságért!

A Gaál Tibor Alapítvány 2005. évben, a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 
249.317 Ft összeget kapott. Az alapítvány a felajánlott összeget vívóedző-képzésre és 
vívófelszerelések vásárlására fordította. A támogatóknak ezúton is köszönetet mondunk. 
Adószámunk : 19048507-1-03.

Az Alapítvány Kuratóriuma

2007. június 18-23-ig Általános iskolai 
gyermekhét

2007. június 25-30-ig Gimnáziumi hét
2007. július 2-7-ig Konfirmandus hét
2007. július 9-14-ig Családos hét
2007. július 16-21-ig Gyülekezeti 

gyermekhét

2007. július 23-28-ig Angol hét
2007. július 30-augusztus 4-ig Ifjúsági 

hét + zenei hét 
2007. augusztus 6-11-ig Német hét
2007. augusztus 14-19-ig Szeretet hét
2007. augusztus 20-25-ig Gyülekezeti 

hét

Emmaus - tervezett nyári heteink
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Híreink
Október 4-én Hűvösvölgyi Ildikó Reményik-estjén 

lehettünk együtt az Újkollégium Dísztermében.
Október 14-15-én Biblia Barangolások tanfolyam volt 

gyülekezetünkben
Október 23-án nemzeti ünnepünkről emlékeztünk 

meg. Délután 5-kor gimnáziumunk diákjainak műsorát 
tekinthettük meg, előtte kiállítás nyílt az Újkollégium 
magasföldszintjén.

Október 31-én, Reformáció ünnepén délelőtt 
templomunkban, délután 5-kor evangélikus testvéreinkkel 
közösen az evangélikus templomban emlékezhettünk a 
reformációra.

November 7-én a Nagykőrösi Református Tanítóképző 
Főiskola Soli Deo Gloria kórusa Gárdonyi Zoltán: A tékozló 
fiú című kisoratóriumát adta elő templomunkban.

November 12-én Reménysugár címmel egész napos 
gyermeknapot tartottunk.

November 16-17-én a Dunamelléki Református 
Egyházkerület tartotta közgyűlését egyházközségünkben. 
A közgyűlés első napján este 6-kor lelkészszentelésre került 
sor templomunkban. Ekkor szentelték fel Balázs Hajnalka 
és Hajdú Szabolcs Koppány lelkészeket, akik hatodéves 
teológusként gyülekezetünkben szolgáltak.

November 17-én az egyházközségünkben élő 
bibliaköröknek közös bibliaórát szerveztünk. 

November 26-án családos és adventváró délutánt 
tartottunk.

November 27-december 2-ig adventi evangélizáció volt 
templomunkban

December 1-én adventi csendesnapot tartottunk a 
gimnáziumban és az általános iskolában.

December 3-tól, advent első vasárnapjától a petőfivárosi 
istentiszteleteket az SOS gyermekfaluban tartjuk.

December 3-án, advent első vasárnapján Kárpát-medencei 
Református Imanap volt országszerte.
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Képek
a karácsonyi vásárról


