
a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója    XIV. évf., 1. sz. 2006.

Böjtben élni, böjttel élni

„Ezt parancsolta, az Úristen az embernek:
A kert minden fájáról szabadon (bátran) ehetsz,

de a jó és a rossz (gonosz) tudásának fájáról nem ehetsz;
mert ha eszel róla, meg kell halnod. (amely napon ejéndel arról, bizony meghalsz.)”

                                                                                   
   I. Mózes 2,16-17

A böjt ideje a legtöbb ember számára 
az önmegtartóztatással, a lemondással 
összekapcsolódó fogalom. A hagyo-
mányokból mára csupán a tartózkodás 
a húsos ételektől, a vidám mulatságok 
tilalma öröklődött tovább; az is csak az 
emlékezetben és nem a 
gyakorlatban. Az ige, me-
lyet a Genezisben olvasunk, 
első hallásra szintén a 
tilalom igéje, az önmeg-
tartóztatásra – önkont-
rollra – hívó isteni szó.

Keresztyén vallásossá-
gunk, hittudatunk ebből az 
isteni tanácsból keve-sebb 
hangsúllyal hallja kicsen-
geni az Úrnak azt a paranc-
sát, mely így szól: „A kert 
minden fájáról bátran egyél”, 
mint azt, amelyik eltiltja 
egyetlen fa gyümölcsétől 
az embert. Ez a hangsúlyel-
tolódás kezdettől fogva megszegényítette 
a keresztyén élet gaz-dagságát. Mintha a 
bűntudatba merülve, lelkiismeretünktől 

vádolva elfelejtettük volna, hogy Isten 
megengedte az embernek, hogy az élet 
gazdag kertjének gyümölcseit egye és 
élvezze. Isten nem éheztetni akarja gyer-
mekeit, nem siralomházat teremtett, nem 
reszketve aggódó és mindentől félve 

tartózkodó rabszolgák 
felett akar uralkodni. 
Az Ő akarata a gazdag, 
örömteli élet, parancsa 
a bátor élet szabadsága. 
Merj élni! – hangzik az 
isteni szózat a világba 
küldött emberhez. Keresz-
tyénségünk történetére, 
életére visszatekintve jog-
osan hangozhat el a vád, 
hogy ezt a bátor, szabad, 
örömteli, kezdeményező 
és aktív életparancsot 
legtöbbször elhallgatta, 
hogy nem mert „enni” 
az élet gyümölcseiből, 
hogy visszahúzódott a 

nagy feladatoktól és kiengedte kezéből 
a világ vezetését azoknak, akik igenis 
mertek a gyümölcsökhöz nyúlni, 



2 Áhítat       Szõlõskert 2006/1

de sajnos nem Isten akarata szerint.
Bátran egyél: bátran élj, bátran örvendj, 

bátran dolgozz, bátran áldozz, bátran sze-
ress, mert ez a te hivatásod, ez a te isteni 
előjogod ebben a világban. Bátran mindad-
dig, amíg Isten parancsából teheted, amíg 
az ő akarata ez, amíg Neki szolgálsz vele.

„De a jó és a rossz (gonosz) tudásának fájáról, 
ne egyél.” - íme a szabad, örömteli és bátor 
élet egyetlen korlátja Isten parancsában! De 
ez a korlát megment attól, hogy a szabad ne 
váljon szabadossá, az örömteli ne legyen 
ürömmé és a bátorságunk ne vakmerőség, 
istenkísértés legyen. Csak egyetlen fa 
van az Isten csodálatos kertjében, amely 
halálos mérget rejt gyümölcsében. Száz 
és ezer fa van, amely életet ad, táplál, az 
élet új és új lehetőségeit nyújtja feléd és 
csak egy van, amelyik nem a tied, amelyik 
el van tiltva tőled. Mi ez az egy fa? Hol 
van ez az egy fa? Miért van ez az egy fa? 
„…a jó és rossz (gonosz) tudásának fája…”

Sokak szerint teljesen mindegy, hogy mi 
a konkrét neve ennek a fának, a fontos hogy 
Isten ebben a tilalomban akarja az embert 
nagykorúságra nevelni. Megismertetni 
vele, hogy a választás akkor igazi, ha nemet 
is lehet mondani és nem csupa olyan dolog 
vesz körül, amelyre csak bólintanom kell.

A választás minden élethelyzetünkben 
jelen van: a gazdagságban, a szegénység-
ben, a szerencsében, a csapásban, az 
örömben, a gyászban, a hatalomban, a 
szolgaságban, az erőben, a gyöngeség-
ben. Mindben választhatsz. A gazdagság 
kísértése: hogy önző, fösvény és szívtelen 
legyen, a szegénységé: hogy irigykedjen, 
a szerencséé: hogy felfuvalkodjon, a csa-
pásé: hogy megkeményedjen, a hatalomé: 
hogy kegyetlenkedjen és kizsákmányoló 

legyen, a szolgaságé: hogy föllázadjon, 
az erőé: hogy mértéktelen legyen és a 
gyöngeségé: hogy megalkudjék. Válasz-
thatod hogy így élj, de Isten ad más 
lehetőséget is. Ő tudja mi jó és rossz!

Ezt legtöbbször mégis mi egyedül 
szeretnénk eldönteni, meghatározni és 
tudni. Eszünk a jó és rossz tudásának 
fájáról és máris hatalmunk van, egyedüli 
tudásunk van: ez jó, ez rossz; ő jó, ő 
rossz (gonosz). Ettől akar távol tartani, 
megmenteni bennünket Isten, hogy a 
választásainkat olyan értékekre bízzuk, 
melyeket mi szabunk meg, mi állítunk 
fel tudós tudatlanságunkkal, okoskodá-
sainkkal, kívánságaink, érdekeink szerint.

Félre nem érthető világossággal mondja 
az Úr: „amely napon eszel abból, bizony 
meghalsz!” Az Úr esküvel erősítette meg 
ezt a rettentő igazságot: „bizony meg-
halsz!” A halál kérlelhetetlen lépései ott 
hagyják nyomukat a testben is, de teljesen 
elvégzik romboló munkájukat a lélekben 
is. A jó iránti közönyösség, a rosszban való 
gyönyörködés, szüntelenül önmagunk 
választása az Isten helyett.  Az istenné lett 
ember kívánása az Emberré  lett Isten helyett.

„Böjt ideje a legtöbb ember számára az ön-
megtartóztatással, a lemondással összekap-
csolódó fogalom.” – kezdtem az elején.

E mostani böjti idő legyen szá-
momra az önmagam korlátozásának 
és az Isten korlátlan szeretetének, ke-
gyelmének ideje. Tegyünk érte, hogy 
tudjunk lemondani saját akaratunkról 
alázattal és tudjuk választani az Istenét. 
Merj élni Isten akarata szerint! Ámen!

    
    Varga Nándor

Szeretettel ajánljuk nyári heteinket Emmausban!
A felnőtteket 2 hétre hívjuk áprilisban, illetve augusztusban.Hirdetjük 

gyermekheteinket, a konfirmandus,
ifjúsági, családos, német és angol heteinket.



Lelkészi jelentés
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Kedves Gyülekezet!
Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban!

Személyes vallomásom – sokakkal 
együtt – hogy Istenünk megtartó szeretete 
engedte megérnünk ezt az évfordulót. 
Legyen áldott minden kegyelméért! Hála és 
köszönet van szívünkben a meghallgatott 
imádságokért, gyógyulásokért, a 
kapott vigasztalásért és a hitbeli, lelki 
megerősödésért. Mély megrendüléssel 
éljük át a keresztség szövetségét és 
az úrvacsora irgalmas bűnbocsánatát. 
Valljuk, az elmúló év legnagyobb ajándéka 
Jézus Krisztus, a mi Urunk volt! Ő, 
a számunkra ismeretlen jövő, így a 
következő esztendő egyetlen reménysége is.

Egyházközségünk igei-, lelki-, missziói- 
és adminisztratív feladatait igyekezett 
teljesíteni. Ugyancsak hálaadással 
jelenthetem, hogy intézményeink, - és 
elsősorban közoktatási intézményeink, 
úgymint a gimnázium (az internátussal) 
és általános iskola - a nehéz gazdasági 
viszonyok ellenére is teljesítették 
küldetésüket. Ugyancsak Konviktusunk, 
Pálma Hotelunk, Emmaus Házunk, 
Sion Házaink feladataiknak megfelelően 
szolgáltak. Itt emlékezünk meg az Őz 
utcai Sion Házunk hivatalos átadásáról és 
lakói által használatba vételéről. Kívánjuk 
Istenünk áldását a ház szolgálatára és lakóira.

December elején múlt egy éve, hogy 
felszenteltük Katonatelepi templomunkat. 
Minden vasárnap és ünnepnapon népes 
gyülekezet jelenlétében tarthattuk meg 
istentiszteleteinket, de látogatottak voltak 
bibliaórák, konfirmációi órák és hittanórák 
is. Az élet- és ebben a ragaszkodás, 
a hűség hitből fakadó jeleit láthatjuk 
Katonatelepen. Örülünk, hogy harangja is 
van már e templomnak, mely alkalomról 
alkalomra hívogatja a gyülekezetet.

E helyről is 
megköszönöm 
Presbitériumunk 
l e g u t ó b b i , 
törvény által 
szabott 6 éves 
s z o l g á l a t á t . 
Külön is 
k ö s z ö n t ö m 
azokat, akik 
kiválnak az 
aktív presbiteri 
és gondnoki 
szolgálatból, és 
közöttük Dr. 
Török István 
presbiter úrnak 
köszönöm hűséges és áldozatra mindig 
kész főgondnoki szolgálatát. Kérjük, 
maradjon továbbra is közöttünk. Köszöntöm 
az újonnan választott Presbitériumot, 
a már eddig is szolgálatban állókat és 
a presbiteri szolgálatot most kezdőket. 
Köszöntöm Mező Gábor újonnan 
választott főgondnok urat, és kérjük Isten 
áldását szolgálatára. A presbitérium 
eskütétele jövő vasárnap (január 8-án, 
a 9 órás istentisztelet keretében) lesz.

Személyi változások a lelkészi karban. 
Eltávoztak: Makay László beosztott lelkész, 
Jelényi László vallástanár lelkész. Távozott 
a kórházlelkészi szolgálatból Tóth János lel-
kész, aki a Gyökössy Endre Lelkigondozói 
Intézet igazgatójaként a Károli Gáspár 
Egyetem keretében Kecskeméten végzi más 
irányú munkáját. Érkeztek: Pál Ferenc 
vallástanár lelkész, Ferenczy József 
beosztott lelkész, és Kerekes Márton 
beosztott lelkész, aki a kórházlelkészi 
szolgálat megbízottja. A hatodéves 
tanulmányi év után távozott Hajdú Szabolcs 
és hitvese Tóth Lívia, valamint Balázs Kupán 
Hajnalka. Hatodévre érkezett közénk Lányi 

A katonatelepi harang
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Gábor segédlelkész, valamint Ritter Nándor 
kisegítő segédlelkész. Végül 53 év után az 
egyházmegye esperesi hivatala távozott 
Kecskemétről, miután esperesi megbízásomat 
20 esztendő szolgálata után letettem.

E helyről köszönöm meg minden 
testvérünknek imádságait, jókívánságait, 
bátorítását, bíztatását és kritikáját, 
mely lelki erősödését szolgálta lelkészi 
karunknak, és egyben a szolgálatban való 
felelős részvállalás volt a gyülekezet részéről.

Az előttünk álló út teljesítéséhez – a 
megnehezült körülmények miatt – több 
erőre, áldozatra és szolgálatra, valamint 
felelősségre van szükség. Ezt szeretettel 
kérem egyházközségünk egészétől, s 

elsősorban természetesen a templomos, 
hívő gyülekezettől, mint akik 
„példaképei a nyájnak”. Isten segítsen 
minket pályánkat megfutni. Az elmúlt 
esztendő a családok éve volt. Az új év 
legyen a lelki újulás, a kegyességben 
való növekedés éve az Úrban, ahogyan 
évi igénk mondja: „Nappal szeretetét 
rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr, 
imádságot életem Istenéhez.” (Zsolt. 42,9.)

Kecskemét, 2005 szilveszter-2006 újév.

Szabó Gábor elnöklelkész
Családos hét Emmausban

Énekkarunk Kárpátalján

Reménysugár gyülekezeti gyermeknap
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Karácsonyi köszöntés a kórházakban

5

A Megyei Kórház Ölelő Kéz 
Alapítványának önkéntesei, és a kórházi 
missziós csoport minden évben december 
24-én délelőtt köszöntik a kórházban 
fekvő betegeket. Most karácsonykor 
is az alapítvány önkéntesei a kialakult 
szokásoknak megfelelően négy csoportban 
keresték fel az itt maradt betegeket, végig 
járva a különböző osztályokat. Hozzájuk 
csatlakoztak szolgálni a Református 
Általános Iskola lelkes diákjai Somogyiné 
Ficsor Krisztina segítségével. Az Angol 
Kisasszonyoktól is évek óta jönnek tanulók. 
Örömmel szolgáltak hangszereikkel, 
énekekkel, Bibliaolvasással Jézus Krisztus 
születéséről. A gyerekek minden betegnek 
egy írott igét, imádságot, és egy kis 
édességet ajándékoztak. A kis csomagot 
a Megyei Kórház Ölelő Kéz Alapítványa 
biztosította.

A Nyíri úti Új Kórházban négy csoport 
látogatta végig az osztályokat. A kórház 
misszióban szolgálókhoz csatlakozott 
Kerekes Márton kórház lelkész feleségével 
és Magyarné Balogh Erzsébet családjával. 
Minden csoport egy rövid kis műsort 
állított össze, amelyet kórtermenként 
megismételtek. A mi csoportunk a 329. sz. 

(Itt állok jászolod felett c.) énekkel kezdett. 
Utána Kerekes Márton felolvasta a textust 
a Lukács evangéliumából. Cseténé Ádám 
Márta elszavalta Ady Endre Karácsony c. 
versét. A 326. sz. (Dicsőség mennyben az 
Istennek) énekkel fejeztük be. 

Karácsonyi ajándékként egy-egy 
szaloncukorral díszített kis fenyőágat, a 
Szőlőskert karácsonyi számát és egy rövid 
igemagyarázatot, imádságot tartalmazó 
lapot adtunk át. 

A betegek örömmel fogadtak bennünket. 
Néhányan együtt énekeltek velünk. Az 
egyik négyágyas kórteremben érdekes 
eset történt. Az ajtó melletti ágyon fekvő 
beteg először fejére húzta takaróját, amikor 
meghallotta, honnan és miért jöttünk. Az 
énekszóra előbújt. Aztán végighallgatta a 
műsort, és az ajándékokat is elfogadta. A 
szolgálat végeztével lelkészünk megszólalt: 
„Most is látom, hogy mennyivel jobb adni, 
mint kapni.” 

Köszönjük Uram, hogy szolgálhattunk 
Neked!

Szabóné Eszter néni
Hamarné Zsuzsa

 „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám 
áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény 
voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, 
és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.

Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged 
éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk 
volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy 
mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy 
börtönben, hogy elmentünk volna hozzád?

A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor 
megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem 
tettétek meg.” 

Mt. 25,34-40
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Szeretetadomány Erdélybe
A hétfői asszonyközösségben ruhanemű 

és használati eszközök gyűjtését hirdettük 
meg az erdélyi vagy kárpátaljai református 
árvízkárosult testvéreink részére. A 
felhívás nyitott szívekre talált, mert 
gyűltek a szépen gondozott ruhaneműk. 
Néhány evangélikus testvérünk tudomást 
szerezve erről szép öltönyöket, kabátokat 
adományozott. Köszönet mindenkinek 
mindenért.

Ezt követően keresni kellett azt a 
gyülekezetet, amely az adományok 
befogadásába nyilatkozatot küld. Végül 
az erdélyi magyarbikali gyülekezet 
lelkészétől Ferencz Árpádtól kaptuk ezt 
meg. Így megvolt az úti célunk.

Január 18-án dobozokba rendeztük 
asszonytársak segítségével az összegyűlt 
holmit, 54 doboz telt meg. Az ágynemű 
pedig zsákokba került. Örömünkre minden 
felfért a tetejéig megpakolt kisbuszunkba, 
melyet Zilahi Kálmán testvérünk vezetett, 
velünk jött még Ferenczy József lelkészünk 
is.

Január 19-én csütörtökön hajnali 5 

órakor indulásra készen, fohászkodásunk 
után Istenünk segítségében bízva 
nekivágtunk az ismeretlen útnak. Tudtuk, 
hogy Magyarbikalon már nagyon 
várnak bennünket. Úgy gondoltuk, hogy 
minden iratunk rendben: a küldő egyház 
adományozó nyilatkozata, fogadó levél 
a lelkésztől. Úgy tudtuk az állatorvosi 
ellenőrzés a román határon történik, s még 
aznap hazaérünk dolgunk végeztével. Erre 
azonban nem volt lehetőség, a méhkeréki 
határon kiderült, az állatorvosi igazolást 
Kecskeméten kellett volna beszerezni. 
Kálmán intézte a román vámosnál az iratok 
bemutatását. Amikor visszajött megfordult 
a busszal, s a leállósávban közölte velünk, 
hogy nem engednek be bennünket 
Erdélybe, állatorvosi papír hiányában, 
induljunk haza. Hátha mégis - mondtam. 
Elkérve az iratokat visszamentem a 
vámtiszthez és kérleltem, hogy legyen 
megértő, mert adományt viszünk az 
ottani rászorulóknak. Nagyon  nehezen 
igent mondott, s még oly rendes volt, 
hogy románul leírta azt a szöveget amit 

a fogadó gyülekezettől 
azonnal meg kellett 
kapnunk. Ezt követően 
a határ irodájában egy 
jó szándékú román 
tisztviselő kérésemre 
felhívta a magyarbikali 
lelkészt  telefonon. 
Lediktálta a román 
szöveget, amit a lelkész 
azonnal visszafaxolt. 
Ezzel az irattal 
mehettem a tranzitba, 
ahol minden iratot 
három példányban 
elkészítettek. Kifizettem 
érte 3.000.- Ft-ot. Egy 
példányát visszavittem 
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a vám-tiszthez, aki azt rendben találta, de 
kikötötte, hogy Kolozsváron még járjunk el 
a vámhatóságnál. Ezt megígértem. Azután 
kimondta a várva várt szót: Oké! Vagyis 
mehetünk. Áldja meg érte a Jóisten!

Így folytathattuk utunkat abban a 
reményben, hogy Kolzsvárra megyünk. 
De útközben a lelkész mobilon felhívott, 
hogy Kolozsváron nélküle nem tudunk 
intézkedni, így du. 3-4 óra körül 
megérkeztünk Magyarbikalba. Itt a fiatal 
lelkész házaspár és a lelkész édesanyja  
fogadtak bennünket. Megtudtuk, hogy 
csak másnap lehet intézkedni 
Kolozsváron, mert már 
bezártak a hivatalok, 
így másnap reggel 
a három férfi 
járta végig az 
ü g y i n t é z é s 
ú t v e s z t ő i t 
Kolozsváron 
a megrakott 
k i s b u s s z a l . 
Késő délután 
értek vissza 
azzal, hogy 
Brassóból nem érkezett 
meg a fax, pedig 
e nélkül nem 
engednek vissza 
Magyarországra. 
Ez csak hétfőn 
jön meg, addig itt kell maradnunk. 
Gondolkodóba estünk, majd gyorsan 
kirakodtunk a buszból, s  útnak indultunk 
hazafelé, hogy a csúszós hegyi utón még 
este előtt átérjünk. Házigazdáink úgy 
búcsúztak, nem húzzák le az ágyneműt, 
mert még találkozunk ma.

Mi bízó szívvel elindultunk, hogy jó 
Atyánk megcselekszi azt most is, ami 
emberileg lehetetlennek látszik. Nem kis 
izgalommal értünk a határállomáshoz. 
Irataink átvizsgálása után elengedtek! 
Nem kérték a hiányzó iratot! Nagy hála 

volt a szívünkben, hogy nem kellett 
visszafordulnunk, hanem folytathattuk 
utunkat hazafelé. Urunk oltalma alatt 
hazaértünk este 10 órakor, ez emlékezetes 
erdélyországi utunkról.

Kipihenve az izgalmakat, jó 
visszagondolni a hófödte falucskára 
Magyarbikalra,  amely a hegyek karéjában 
Bánfihunyadtől 4-5 km-re található. 
Nehezen élnek itt mintegy háromszázan, 
mert kevés a munkalehetőség. 
Odamentünkben több gyalogossal 
találkoztunk a hófödte síkos hegyi úton, 

mert ide nincs autóbuszjárat.
A lelkészözvegy óvodát 

vezet tíz érdeklődő kis 
magyarnak. Tanít 

i m á d s á g o k a t , 
nép-, és 
gyermekdalokat, 
v i s e l k e d é s i 
kultúrát. A 
g y e r e k e i k é r t 
j ö v ő 

é d e s a n y á k k a l 
e lbeszé lge t tünk 

g o n d j a i k r ó l , 
p r o b l é m á i k r ó l . 

I s m e r ő s k é n t 
b ú c s ú z t u n k 
szívünkbe zárva az 
ottani testvéreinket. 
Úgyszintén a 

lelkészházaspárt, Ferencz Árpádékat akik 
most várják első gyermeküket és a lelkészúr 
özvegy édesanyját. Mindnyájan köszönték 
gyülekezetünk gazdag adományait

Hálás szívvel köszöntük meg 
Urunknak, hogy az adományok gazdára 
találhattak, hogy a sok bizonytalanság, 
nehézség,akadály közepette Ő vezetett. 
Éreztük minden eseményben, hogy Ő a mi 
segedelmünk. Áldassék érte !

Dr. Török Istvánné

Dr. Török Istvánné. Ferenczy József 
és Ferencz Árpád magyarbikali lelkipásztor
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- Mi a legnagyobb? A Himalája? 
A foci? A család? Mit gondolsz? Mi a 
LEGNAGYOBB? 

Ezt a kérdést tettük fel annak a 24 
fiatalnak, aki eljött a Deutsche Woche 2005 
nevű nyári némettáborra, Emmausba, 
2005.július 18-23-ig. „Tényleg, mi a 
legnagyobb, a legfontosabb az életemben?”

Négy német fiatal (két fiú és két lány: 
Sascha, Michael, Anna és Nicole) érkezett 
az Osnabrück-i Egyetem SMD csoportjából 
(Studenten Mission Deutschland – magyar 
testvére a MEKDSZ – Magyar Evangéliumi 
Diák Szövetség) július 16-án este 
Emmausba, hogy az utolsó előkészületeket 
elvégezzék a DW2005 némettáborra.  

Hétfő reggel meg is érkezett a 24 
vállalkozó kedvű fiatal (11-16 évesek),  - 
voltak, akik már másodszorra, voltak akik 
újoncként – hogy barátokat szerezzenek, 
németül beszéljenek. Szomjasak voltak az 
evangéliumra. 

Hétfőn mindenki kapott egy névre 
szóló pólót, ami az ismerkedést is 
megkönnyítette, és komoly funkciója 
volt a héten. (Persze a szolgálók is 
könnyebben elkülönítették a fiatalokat 
a békéscsabai gyülekezet tagjaitól, akik 
Gyülekezeti Csendes hetüket tartották 
velünk párhuzamosan.) Ismerkedés, és a 
félelem leküzdése volt a cél az első nap 
ezzel a felhívással: Merjünk németül 
beszélni! Délután a csapatjátékban ún. 
Várjátékot hoztak a németek, meg kellett 
szerezni a zászlót – hasonlít a magyar 
„Számháborúhoz”. Az esti áhitaton a hét 
német vezetője, Sascha Holzhauer tett 
bizonyságot az Istenben rejlő rendről. 
Minden apró pontosság együttesen adja a 
különlegességet. 

Kedden arról beszélgettünk a 
bibliatanulmányozás (Michi vezetésével) 

után a kiscsoportos beszélgetéseken, hogy 
mit hiszünk. Mit jelent neked, hogy hiszel? 
Mi akadályoz abban, hogy higgy Istenben? 
Hogyan kezdődik el az Istenben való HIT?

Délutánonként érdeklődésnek 
megfelelően csoportfoglalkozások voltak 
a német szolgálók vezetésével: Zene a 
levegőben (Nicole), Ritmus? Csináljuk 
együtt! (Anna), Építsünk, és eredjünk! 
(Michi), Tábor-újság (Sascha). Pénteken 
minden kiderül.

Kincskeresés a körzetben… sajnos nem 
mindenki jutott el a kincsig vacsora előtt, 
de mindenki élvezhette a Tagesschau 
(német Esti Hírösszefoglaló) híreit. 
Tudósítottak 1517-ből Wittenbergből, 
amit Luther pap kiszögezte a 95 tételt, 
és a weimar-i írókonferenciát is élőben 
kapcsolták, interjút közölve Goethével. 
Exkluziv interjút hallhattunk Albert 
Einsteinnel, Michael Schumacherrel, Jürgen 
Klinsmannal, a német válogatott szövetségi 
kapitányával, aki nem látta problémásnak 
volt csapattársa, Lothar Matthäus csapata 
ellen játszani. Kocogtunk egy kört Emmaus 
körül a híres futóval, Joschka Fischerrel, és 
a német gyerekek kedvencével, az Egérrel 
is találkozhattunk, aki, mint megtudtuk, 
Sascha kedvence. (Sendung mit der Maus 
– minden vasárnap 10:30-kor az ARD-n. 
Ismeretterjesztő műsor gyerekeknek.) 

Szerdán Isten szeretetének a legnagyobb 
bizonyítékról beszélt Nicoole: Krisztus 
keresztjéről. Krisztust nem a szögek 
tartották a kereszten, hanem a SZERETET. 

Este filmet néztünk arról, hogyan értette 
mindezt meg Luther doktor 1517-ben.

Csütörtökön arról beszélt Sascha, hogy 
REMÉNYségünk van Isten Országa felől. A 
mustármagban is megvan a remény, hogy 
egyszer árnyékot adó fa lesz belőle. Isten 
Országából kóstolóként ad a Szentlélek, 

Das Größte…- A Legnagyobb…
Német hét az Emmausban
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mint egy szelet 
torta kóstolója 
a nagy tortából. 
Délután az 
i r g a l m a s 
s a m a r i t á n u s 
t ö r t é n e t é n e k 
adaptációjában 
k e l l e t t 
kideríteni, ki 
segített a bajba 
jutotton az 
o r s z á g ú t o n , 
este pedig 
a fiatalok 
mutatták be 
Magyarország 
híres embereit, 
tudósait a német szolgálóknak.

Pénteken a titokról fellebbent a lepel. Mi 
a legnagyobb? Pál szerint a LEGNAGYOBB: 
A SZERETET.  Ez a legnagyobb, a 
legfontosabb. Szeretetből küldte Isten Jézus 
Krisztust a földre, és Krisztus szeretetből 
vette magára a bűneinket. Ez az egyetlen, 
ami számít. Vajon megtapasztaltuk-e, 
megértettük-e már valaha, hogy Istennek 
mennyire fontosak vagyunk? A német 
szolgálók beszéltek ennek bizonyságáról, 
amikor kínos kérdésekkel próbáltuk őket 
„megsütni” a „Forró széken” (Grill einen 
deutschen Christen).

Michi csapata két kisautót 
(„szappantartót”) barkácsolt a délutánok 
folyamán az Emmausnak. Anna csapata 
Szunyez, a kis szúnyog történetét adta 
elő zörejekkel és hangokkal. Nicole német 
kurzusa egy videoklippet forgatott Juli 
(egy német énekesnő) Perfekte Welle 
(Tökéletes hullám) című számára. Sascha 
csapata szerkesztette mesteri módon 
az Emmaus-Presse (Emmausi Hírlap) 
második évfolyamának különkiadását. (A 
gyülekezet Könyvtárában megtalálható, 
és az ajándék dvd-n is, ami szintén a 
gyülekezeti Könyvtárban fellelhető.) 

Este a tábortűztől messzire, az erdőbe, 
az Erdő Csendjébe vezettek a mécses 
fényei. A halkan szóló Igék a kereszthez 
vezettek, ahol mindenki leülhetett, 
végiggondolhatta a hetet, eddigi életét. 
Istenhez közelebb léphettünk, mert Ő már 
megtette az első lépést.

Szombaton reggel friss újságként kapta 
kézhez mindenki az Emmaus Presse-t. 

Minden tábor utolsó napjának kérdése, 
hogy mi lesz ezután? Mit viszünk haza az 
élményekből, a táborból? Nicole beszélt 
arról a záró áhítaton, hogy a szeretet 
az egyetlen, ami MEGMARAD. Mire 
emlékszünk? A mosolyra, a nevetésre, 
egy-egy ölelésre.

Isten szeretete az, ami örök érvényű: 
egyszülött Fiát adta kereszthalálra 
irántunk való szeretetéből. Soha nem 
tapasztalt közelségbe kerülhet Istennel, aki 
ezt megérti. 

Az Ő kegyelméből voltak ilyen fiatalok. 
Most azért MEGMARAD a HIT, 

a REMÉNY, a SZERETET, e három; 
ezek közül pedig a LEGNAGYOBB a 
SZERETET.

Kálló Karola
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Hó borít mindent, az Emmaust is, biztosan. 
Emlékeimben mégis szívet melengető 
érzéssel gondolok a „Béke szigetére”, a 
házra, ahol mindenki egymásért imádkozik, 
ahol mindig fény van, és melegség.

Sok éve hallottam drága Béla bácsinktól 
az Emmausról. Mégis, mi tartott vissza 
hosszú évekig attól, hogy gyermekemmel ott 
megpihenjek, olyan sok jót megtapasztaljak?! 

Buta félelem, előítéletek, szégyenlősség… 
csupa gyarló emberi tulajdonság. De hittel 
levetkőzhetjük. És ami a helyét betölti, az 
maga a CSODA. Mint a számunkra drága, 
elveszettnek hitt tárgy megtalálása; mint 
a felépülés a reménytelennek hitt, súlyos 
betegségből; mint a segítő kéz érintése, 
amely bizton vezet tovább utunkon.

Mindez olyan egyszerűen jöhet, és oly 
közel van. 

Úgy indul, hogy reggel az Emmausi 
kis szobánkban kinyitva szemünket azt 
látjuk, hogy a nap áldott fénye átszűrődik 
a fák lombaji között, és miközben reggeli 
imánkat mormoljuk, furulyaszó hangja 
veszi fel a versenyt az énekesmadarakkal, 
a konyhán serénykedő asszonyok keze 
nyomán táncol a sok tányér és bögre, majd a 
termeket, játszóteret lassan betölti a harsány 
gyermekzsivaj. Mégis olyan békés, olyan 
megnyugtató mindez. Mindenki mosolyog, 
mindenki előzékeny, és mindenki mesél. 
Igen, egyszerűen csak mesél, de közben 

tanít. Olyan bölcsességeket tanulhatunk, 
amire lelkünk már régen szomjúhozott. 
Válaszokat kapunk azokra a kérdésekre, 
amelyeket álmatlan éjszakáinkon 
számtalanszor feltettünk már, és most 
az Úr közvetíti, embertársam, új barátim 
egy-egy emléke, vagy tapasztalata által 
rávilágít az áhított megoldásra.  

Óh, de csodálatos dolgokat láttam és 
tanultam ott, ahol Jutka néni szeretete 
200 darázsfészket képes kisütni, ahol 
Tiszteletes lelkész urunk készíti a 
kemény lebbencset. Például tudják –e 
Önök, hogy a kisebb sütinek sokkal 

jobb az íze? Micsoda pedagógiai érzéke 
van annak a családnak, ahol a lányokat 
erre sikerült megtanítani. És milyen kedves, 
hogy gyülekezetünk orgonista-kántora a 
csoportbeszélgetésen a gyermeknevelés 
témája kapcsán ezt a gyermekbékítő ötletet 
megosztotta velünk. 

De számomra mégis Tamás szavai voltak 
a legmeghatározóbbak. Azóta is csodálom, 
hogy érett férfiúként milyen gyengéd 
őszinteséggel mesélte el mi az, ami őt a 
legjobban megnyugtatja, ami erőt ad neki. 
Átszellemült arccal mesélt feleségéről, 
aki őt otthonukba hazavárja, átöleli, és 
csendben meghallgatja. Olyannyira tudta 
éreztetni mennyire fontos ez számára, hogy 
szinte magam előtt láttam, amint Kriszta 
ölében párja fejével csendben kivárja, míg 
az megnyugodva erőt gyűjt, feltöltődik. És 
ekkor belémnyilallt: ez volt a válasz azokra 
a kérdéseimre, hogy jó feleség vagyok –e, 
hogy azt nyújtom –e a családomnak, amire 
szükségük van, nyugalmat tudok–e vinni 
otthonunkba, és mindehhez én honnan 
merítsem az erőt? Istenem, hálát adok neked, 
hogy megismerhettem és hallhattam mesélni 
ezt a kiegyensúlyozott, boldog férfiút, aki 
közvetítette nekem válaszodat. Kérlek, tartsd 
meg erőben, egészségben azt a törékeny 
asszonyt, akinek ilyen nemes lelke van és 
ilyen példamutató életre képes. 

Emlék Emmausból
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Köszönöm.
Én Istenem, légy könyörületes mindazokkal, 

akik önfeláldozó munkájukkal megszervezik, valamint végigmunkálják az Emmausi 
heteket, mert eközben a gyermekeink is biztonságban vannak és tanulnak. 

A foglalkozások után pedig a családok apraja-nagyja együtt verseng. 
Ott, a „Béke szigetén” a felnőttek is önfeledten játszanak.

Terényi-Kelemen Éva

„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7) 

Kedves Testvéreink! 

Isten kegyelmi ajándékai arra köteleznek bennünket, 
hogy minden körülmények között őrizzük meg ünnepeink 
méltóságát. Így készülünk ebben az esztendőben is 
Virágvasárnap, Nagypéntek és Húsvét megünneplésére. 

Ugyanakkor ebben az időszakban ötödször 
nyílik alkalmunk, hogy az országgyűlési választásokon 
közvetlen befolyást gyakoroljunk hazánk életére. Jó szívvel 
emlékeztetjük Magyarországi Református Egyházunk minden 
tagját a szűkebb és tágabb közösség iránti felelősségünkre, 
keresztyén erkölcsi értékeinkre, hazaszeretetünkből fakadó 
kötelességünkre. Nemzetünk boldogulása érdekében 
buzdítunk a választásokon való részvételre. 

Az apostol bíztatását szem előtt tartva kérünk mindenkit, hogy az erő, a 
szeretet és a józanság lelkével mérlegelje a választások előtt megjelenő programokat, és 
tapasztalataira alapozva döntsön! 

Arra kérjük és intjük gyülekezeteinket, hogy ne engedjünk utat sem a megosztó 
indulatoknak, sem a választás tétjét kisebbítő hangoknak! 

Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy ünneplésünk és a tavaszi választások 
is az erő, a szeretet és a józanság lelkéről tanúskodjanak! 

Felelős döntéseteket kérve imádkozzunk hazánkért és egyházunk szolgálatáért! 

Budapest, 2006. február 1.

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Tanácsa nevében:

Református választási körlevél

Dr. Bölcskei Gusztáv
püspök,a MRE Zsinatának lelkészi elnöke

Dr. Nagy Sándor
főgondnok, a MRE Zsinatának világi elnöke
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 M a n a p s á g 
sokat beszélünk 
arról, hogy 
mennyire fontosak 
a jó példaképek 
társadalmunkban, 
különösképpen is 
az ifjúság számára. 
Én nagyon hálás 

vagyok azért, hogy ilyen meghatározó, 
példaadó személyeket azokban a 
gyülekezetekben találtam, ahol felnőttem, 
vagy már lelkészként szolgáltam. Egy-
egy útjelző táblák voltak ők, akik a 
helyes irányba tereltek, elsősorban 
személyes példaadásuk által. Így tekintek 
gyülekezetünk volt főgondnokának 
családjára is. Isten indított arra, hogy 
osszam meg személyes beszélgetésünket 
a Szőlőskert olvasóival, melyben életükről 
vallanak. Ők „világi” hivatásuk gyakorlása 
közben, előmenetelük sokféle feladata 
mellett, önzetlenül vállalták a gyülekezeti 
szolgálatot. A jogászdoktor Török Istvánt 
megbecsülték munkájában, (pld. a Magyar 
Jogász Szövetség alelnöke volt) és feleségét 
is az általános iskolában, ahol 40 éven 
keresztül tanított, de mi elsősorban a 
gyülekezetünkből ismerjük őket. 

 Álljon itt néhány számadat, mely 
hálára indít bennünket, és példává lehet: 
gyülekezetünknek 45 éve presbitere, 
és 13 éven keresztül főgondnoka volt. 
Eközben 16 évig a Bács-Kiskunsági 
Református Egyházmegye főjegyzője, 
majd 6 éven keresztül egyházmegyei 
gondnoka. Kerületi szinten is fontos 
szolgálatokat végzett egyházunkért, 
hiszen a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának tagja 10 éven keresztül, 
majd a Zsinat Jogi Bizottságának elnöke, 
ahol megalkotják a rendszerváltás után 

az új „Református Egyházi Törvénytár”-t. A 
Kecskeméten újra indított Jogakadémiának 
10 éven keresztül szervezője, kancellárja. 

 Mindebből precíz, állhatatos, 
hűséges jelleme tűnik elő számunkra, aki 
mellett hozzáillő segítőtárs felesége, vidám 
kedvességével, életerejével. Mucuskát úgy 
ismertem meg 15 évvel ezelőtt, mint a Petőfi 
Általános Iskola lelkes hittanoktatóját, 
aki hozta Emmausba a gyerekeket, 
látogatta egyenként őket. Gyülekezetünk 
minden szolgálatában aktívan segített. 
Kézimunkakör, vásárok szervezése, 
tésztakészítés, Nőszövetség szervezése, 
vezetése. Egy hónapja pedig Erdélybe vitte 
harmadmagával az összegyűjtött ruhákat 
a testvérgyülekezetünknek.

 Ahogy beszélgetünk dr. Török 
Istvánnal, megtudom, hogy egy szál 
bőrönddel érkezett édesanyjával és 
bátyjával 1945-ben Kecskemétre – édesapja 
hivatásos katonatisztként, ezredesként 
szovjet hadifogságban volt, ott is hunyt el. 
Mindenüket elveszítették a háborúban, és a 
Kecskeméten élő nagyapához menekültek. 
A Református Gimnázium, majd a 
Jogakadémia tanulójaként a gyülekezetünk 
életébe is aktívan bekapcsolódik. Szeretettel 
gondol vissza Tóth Endre lelkipásztorra, 
aki mindenben segítette a sok nehézséggel 
küszködő családot. Örömmel jöttek 
bibliaórákra, házaspáros alkalmakra, 
vagy szerveztek házi bibliaórákat több 
baráti hívő családdal együtt. Fontosnak 
tartotta, hogy minden vasárnap itt legyen 
a templomban. A szocializmus korában 
is, amikor nem nézték ezt jó szemmel. 
A munkahelyein a bemutatkozáskor, az 
önéletrajzban mindig megvallotta, hogy 
ő református, hívő ember, akinek fontos 
az egyháza. Talán ezért is nem bántották 

Szolgálj szeretettel és légy hív mindhalálig!
Beszélgetés Dr. Török Istvánnal és feleségével
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érte. Vezérigéje: „Megmarad a hit, remény 
és a szeretet”(1Kor 13) Mindig e három 
alapján igyekezett élni Isten segítségével. 
55 éve házasok feleségével, 58 éve ismerik 
egymást. Mikor ennek a titkára kérdezek 
rá, röviden ezt válaszolja: „Egyedül 
Isten kegyelméből és hit által tudtunk így 
megmaradni.” Nagy megtartó erőt jelentett 
élete során hite, hitvalló ősei, a gyülekezet, 
a gyülekezeti alkalmak, a kegyelmes, 
mindenható Isten ereje.

 Kedves felesége szívemre 
helyezi, hogy mit tart a legfontosabbnak 
visszatekintve az életére. Ehhez szülei 
meghatározó példájára emlékezik, akik 
kezét fogva pici korától kezdve vitték 
a templomba. Sokszor dideregve fázott 
ott, de örült, hogy Istenért teszi, mert Ő 
vigyáz ránk minden nap. Ma is minden 
templomi istentiszteletről hazatérve a 
gyermekkori felemelő érzést érzi lelkében. 
„Bár az enyéimet is így neveltem volna! -
mondja - Sajnos én elmaradtam egy időre, 
mikor a pedagógus munkám miatt tiltották, 
és ellenőrizték a templomba járást. Nagy volt 
a fenyegetés. Gyermekeim miatt sajnálom azt 
a néhány évet!” Példaként ajánlja nekünk 
édesanyját, aki áldott életű, szolgáló lélek 
volt. Sokat gondol fáradhatatlanságára, 
önzetlenségére, számos jócselekedetére. 
Gyermekként minden vasárnap két 
rászoruló özvegynek vittek ebédet, és 
mikor visszaérkeztek, akkor ült le ebédelni 
a család. Serkentette édesanyja, hogy csak 
menjen segíteni, ahol kellett, mert sokfelé 
volt erre szükség. Ezt a hitet adjuk át 
mi is gyermekeinknek, vezessük őket a 
gyülekezetbe, hogy belegyökerezzenek, 

munkálkodjunk azon, hogy a családban 
az összetartozás érzés, a szeretetlánc meg 
ne szakadjon. Vagyis szolgálj szeretettel 
és légy hív mindhalálig! Végül szívünkre 
helyezi még az imádságot. Egy édesanya 
tudja legjobban gyermekeit imádkozni 
megtanítani. Mucuska is így tanította két 
fiát minden este a lefekvés előtt. (István 
fogtechnikus, Zoltán ügyvéd) Négy 
unokájuk van, akiket nagyon szeretnek. 
(Dóri, Balázs, Ági, Ádám) Ádámtól tanult 
egy imádságot, amit jó ideje minden este 
elmond: „Édes Atyám szívből kérlek, minden 
rossztól őrizzél meg. Életemben légy vezérem, 
halálomkor állj mellettem. Ámen”

 Hosszú kérés után sikerült 
rábeszélni gyülekezetünk volt főgondnokát 
és feleségét erre a beszélgetésre. Azt 
mondták, hogy nem akarnak előtérbe 
kerülni. Ezért is nagyon hálás vagyok, 
hogy most belepillanthattunk kicsit 
otthonukba. Adja Isten, hogy sokak 
előtt példává legyen hitük Istenben, 
ragaszkodásuk egyházukhoz, hűséges 
szolgálatuk és házaséletük! Mindezekért 
pedig áldjuk a mi Urunk Jézus Krisztust, 
aki kegyelmében hordozta őket, és mindezt 
elvégezte bennük. Hisszük és tudjuk, hogy 
mibennünk is ugyanúgy elvégezheti, 
a kedves olvasót is példává teheti, ha 
kimondjuk: Itt vagyok Uram, neked 
adom magam, használd fel az életem! 
Te már mindent odaadtál Jézus Krisztus, 
köszönöm, hogy Nálad lesz legjobb helyen 
testem és lelkem!

Somogyiné Ficsor Krisztina

2006. február 15-én, életének 62. évében elhunyt Bene László presbiter-gondnok 
testvérünk a katonatelepi gyülekezetrész fáradhatatlan szervezője. Élete példa 

sokunk számára, kedves Igéje váljon számunkra is biztatássá: 
“Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad és én őbenne az terem sok 

gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” (János 15,5)
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Böjti adakozás

Hogyan kapcsolódik össze ez a két bibliai fogalom? Jézus így tanít erről a Hegyi 
beszédben:

„Te pedig      „Amikor pedig te böjtölsz,
amikor adományt adsz,   kend meg a fejed,
ne tudja a te bal kezed,   és mosd meg az arcodat,
mit tesz a jobb,     hogy böjtölésedet 
hogy adakozásod    ne az emberek lássák, 
titokban történjék,…    hanem Atyád, aki rejtve van,…

… és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.
        (Máté 6, 3-4. 17-18.)

Ez a két krisztusi tett egy ígéretben kapcsolódik össze! 
2006 böjti időszakában bárki kipróbálhatja, hogy Jézus Krisztus minden szava igaz 

lehet most is. Egy olyan céladakozásra hívjuk fel a kedves Testvérek figyelmét, amelybe 
bárki bekapcsolódhat, ha vásárol egy böjti adományjegyet a Református Könyvesboltban. 
Ezzel támogat egy olyan határon túli református magyar gyermeket, aki így részt tud 
majd venni a nyáron megrendezendő EMMAUSI SZERETET-TÁBORban.

A tábor célja a Kárpát-medencében élő fiatal magyar reformátusok megerősítése 
a SZERETETben közös programok és élmények által, azaz gazdagítani a meghívott 
testvérgyülekezetek 7-14 éves gyermekeit:

- az istenszeretetben,
- a természetszeretetben
- a testvérszeretetben,
- a hazaszeretetben és az egyházszeretetben.

Terveink szerint a meghívott gyülekezetekből 10 gyermeket várnánk +1 felnőtt 
kísérőt. Meghívást kapott:

- Tivadarfalvi Református Egyházközség (Kárpátalja)
- Zágoni Református Egyházközség (Erdély)
- Magyarbikali Református Egyházközség (Erdély)
- Bácsfeketehegyi Református Egyházközség (Délvidék)
- Kecskeméti Református Egyházközség (mint házigazda, ahonnan 

20 gyermek jutalomként vehetne részt táborban.
A tábor nemcsak azért kapta a EMMAUSI SZERETET-TÁBOR elnevezést, mert 

a szeretetről szól, hanem azért is, mert csak akkor valósulhat meg, ha minél többen 
támogatják a résztvevők táboroztatását. Egy böjti adományjegy megvásárlása egy 
gyermek támogatását jelenti, összege pedig 10.000 Ft.

A böjti adományjegyek megvásárolhatóak 2006 március 5-től, böjt 1. vasárnapjától 
április 9-ig, Virágvasárnapig a Református Könyvesboltban.

Kívánjuk, hogy minél többen megérezhessék az adakozás jó ízét, és átéljék a krisztusi 
ígéret beteljesedését:

… és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.



Március 14, kedd- 5 órakor házi bibliaóra 
Bárdos Péteréknél (Ceglédi út 24.)

Március 14, kedd - 5 órakor házi bibliaóra 
Khin Józseféknál

Március 18, szombat - Bibliai barangolások 
tanfolyam a Tóth Endre teremben. 
Információ a Lelkészi Hivatalban.

Március 19, vasárnap - Du. 3 órakor Zenés 
áhítat Katonatelepen.

Március 25-26 - REformátus 
GImnáziumi NApok (REGINA).

Március 26, vasárnap - 9 
órakor hálaadó kollégiumi 
istentisztelet iskolánk 400. 
tanéve alkalmából. Igét hirdet 
Dr. Szabó István dunamelléki 
püspök.

Március 26, vasárnap - Du. 4-6-ig Családos 
délután. Program felnőttek és gyermekek 
részére

Március 28, kedd -  5 órakor házi bibliaóra 
Bajnóczy Lászlóéknál (Csabagyöngye u. 14)

Április 2, vasárnap - 11 órakor Vigasztaló 
istentisztelet

Április 5, szerda - 5 órakor házi bibliaóra 

Varga Sándoréknál (Béke fasor 12)
Április 5, szerda - 6 órakor házi bibliaóra 

Mészáros Jánoséknál (Hegedűs köz 24.)
Április 7, péntek - 6 órakor Férfikör 

Bárdos Péteréknél (Ceglédi út 24)
Április 9, Virágvasárnap - 11 órakor a 

gimnázium családi istentisztelete
Április 11, kedd- 5 órakor házi bibliaóra 

Bárdos Péteréknél (Ceglédi út 24.)
Április 11, kedd- 5 órakor házi bibliaóra 

Khin Józseféknál (Budai hegy 
236)

Április 10-15, Nagyhét - 
minden este 6 órakor bűnbánati 
istentisztelet a templomban

Április 14, Nagypéntek 
- istentisztelet úrvacsorával 
9 órakor, 18 órakor passiós 

istentisztelet úrvacsorával.
Április 16, Húsvét vasárnap - 

istentisztelet úrvacsorával 9, fél 12 és 
5 órakor. Imaházakban és Katonatelepen 
szokott rend szerint.

Április 17, Húsvét hétfő - istentiszteletek 
a szokott vasárnapi rend szerint

Április 21-23 - Gárdonyi Zoltán 
Emléknapok

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.

kedd:
1⁄2 5-kor IFI bibliaóra az Ifjúsági Klubban 
5 órakor Imaóra a gyülekezeti teremben
6 órakor Bibliaóra Katonatelepen

szerda:
10 órakor Mamakör a Parókián
1⁄2 11 Bibliaóra a Sion III Nyugdíjasházban
1⁄2 3 Bibliaóra a Sion I Nyugdíjasházban
1⁄2 4 Bibliaóra a Sion II Nyugdíjasházban 
1⁄2 3 IFI bibliaóra az Ifjúsági Klubban 
6 órakor Kék Kereszt Missziói alkalma a 
gyülekezeti teremben

csütörtök:
1⁄2 3-kor IFI bibliaóra az Ifjúsági Klubban
3 órakor a Tüdőosztályon áhítat
3 órakor Széchenyivárosban bibliaóra
6 órakor Bibliaóra a gyülekezeti teremben

péntek:
1⁄2 1-kor IFI bibliaóra az Ifjúsági Klubban (7. 
osztályosoknak) a Kálvin téren
3 órakor IFI alkalom az Ifjúsági Klubban
5 órakor Bibliakör a Könyvtár előterében.
1⁄2 6-kor Fiatal Házasok köre
6 órakor Fiatal felnőttek bibliaórája

szombat:
5 órakor „Reményforrás” bibliakör a gyülekezeti 
teremben
6 órakor hétvégi hálaadó istentisztelet
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a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója
Kiadja:

Kecskeméti Református Egyházközség
Kecskemét, Szabadság tér 7.
Tel.: 500-380, Fax: 500-387

kmetek@reformatus-kkt.sulinet.hu
www.krek.hu

Felelős kiadó: Somogyi Péter
Szerkesztő: Laczay András

Híreink

Imádkozzunk!

Január 8-án tettek esküt a 2006-2011-es ciklusra megválasztott 
presbiterek. Egy héttel később presbiteri szeretetvendégséget 
tartottunk. Szeretettel köszöntjük a régi és újonnan választott 
presbitereket és gondnokokat!

Január 15-én a 9 órás istentiszteleten cserkészek 
fogadalomtételére került sor, ugyancsak ezen az istentiszteleten 
emlékeztünk meg a doni katasztrófa áldozatairól.

Január 16-21-ig ökumenikus imahetet tartottunk templomunk-
ban baptista, evangélikus, római katolikus testvéreinkkel 
közösen. Január 22-én Katonatelepen tartottunk ökumenikus 
istentiszteletet. Január 23-án a kecskeméti egyházi iskolák diákjai 
gyűltek össze ökumenikus imaórára templomunkba.

Január 28-án körzeti Nőszövetségi Konferencia volt gyüle-
kezeti termünkben.

Január 29-én családos délutánt tartottunk A család erőforrása az 
Úr címmel.

Február elején megalakult gyülekezetünk gondnoki kara, 
létrejöttek a különböző bizottságok.

Február 5-én a diakóniai vasárnapon a kórházi hívogató 
csoport számolt be szolgálatáról.

Február 7-9-ig és február 28-március 2-ig Evangélikus-re-
formátus estéket tartottunk gyülekezeti termünkben.

Február 19-én szeretetvendégséget tartottunk Katonatelepen.
Március 5-én, Bibliavasárnapon ifj. dr. Fekete Károly teológiai 

tanár szolgált gyülekezetünkben.
Március 6-11-ig evangélizációt tartottunk 

gyülekezetünkben,melyen Pál Ferenc vallástanár-lelkészünk 
szolgált.

- Adjunk hálát Urunknak gyülekezetünk létéért és könyörögjünk 
növekedéséért!

- Imádkozzunk az új presbitériumért, hogy hűségesen tölthesse 
be küldetését!

- Hordozzuk imádságban nyári emmausi heteinket!
- Könyörögjünk határon túli testvéreinkért és a magyar re-

formátus egyházakért, különös tekintettel a Kárpátalján élőkért!
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Az új presbitérium

Evangélikus-Református
Esték


