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Jézus együtt ment velük...
Lukács 24, 13-35

Kedves Testvéreim!

A Húsvét eseménye igénk alapján 
nem éppen örömteli része a tanítványok 
életének. A Biblia nagyon őszintén 
leírja azt, ami bennük zajlott, semmit 
sem szépítve hitetlenségükből. Mert 
mit is kezdhet egy ember a feltámadás 
tényével? Ezt 
senkinek sem 
könnyű elhinni. 
Akkor sem volt 
az, s ma sem 
az. Hitünket 
n a g y m é r t é k b e n 
b e f o l y á s o l j a 
l á t á s u n k , 
t a p a s z t a l a t u n k 
és élményeink. 
V a n n a k 
t e r m é s z e t e s e n 
tények, ám 
ezek önmagukban semmit sem 
egyszerűsítenek le abból a folyamatból, 
melyet mindenkinek személyesen kell 
átélnie. A Feltámadottal találkozni kell. 
Így lesz a hit Isten ajándéka. S hogy kihez 
mikor érkezik el, az kiszámíthatatlan 
kegyelmi pillanat. Élő, velünk járó 
Krisztusunk van. Nem emlékezünk 

csupán eseményekre, tisztelettel 
adózva a régi nagyoknak, hanem élünk 
Krisztussal együtt Isten közelségében.

Igénk olvasása után gondolkodjunk, 
menjünk együtt az emmausi 
tanítványokkal, hátha éppen valakihez 
most közelít, valakit most szólít a 
Mester…

 A két tanítvány 
nagyon szomorúan 
tárgyalja a 
n a g y p é n t e k 
e s e m é n y e i t , 
m i k ö z b e n 
t á v o l o d n a k 
attól a helytől, 
mely minden 
addigi reményük 
k ö z é p p o n t j a 
volt. Mennek el 
J e r u z s á l e m b ő l . 

Csalódtak a Mesterben, elvesztették 
a biztos pontot a szemük elől. Így 
egymással vitatkoznak csak, hiszen 
emberileg nincs már mit tenni…

Ismerős helyzet? Átéltünk már 
ilyesmit mi is? Hol járunk most testvérek? 
Merre haladunk? Mi körül forognak a 
gondolataink?
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Amikor az ember számára elvész 
a felfelé tekintés lehetősége, elkezd 
marakodni a mellette élővel. Keresi, 
hogy ki a hibás, miért így történtek a 
dolgok. Az elmúlt napokban, években 
hányszor történtek ilyen elmenetelek, 
menekülések bizonyos helyszínekről…

S ekkor valaki melléjük lép. Velük 
megy az úton. Azon az úton, mely 
pont ellenkező irányba vezet, mint 
ahol lenniük kellene. Látszólag épp a 
távolodásban segíti őket azzal, hogy 
velük megy. S ez a valaki csak kérdez, s 
igen tájékozatlannak tűnik az események 
felől. S ők mondják, mondják, kiöntik 
a szívüket, a keserves élményeket, 
bánatukat: „Pedig mi azt reméltük…”

A megosztott bánat, fele bánat - 
mondja a közmondás. Ezt élik meg, s az 
idegen nem szól, csak újra kérdez.

Itt Jézus lelkigondozásának igen 
fontos lépését kell megértenünk: Ő 
nem azonnal a megoldásokkal bombáz 
bennünket, hanem kérdez látásunk, 
érzéseink felől, engedi, hogy dühösek 
legyünk, hogy csalódjunk, hogy 
beszéljük ki magunkból mindazt, ami 
nyomja a szívünket. Még azt is, hogy 
mások hite mennyire nem segít nekünk 
hinni, hogy előző tapasztalataink 
mennyire nem támasztják alá további 
reménységeinket…

Jön velünk utunkon. Mert velünk 
akar lenni. Nem felülről akar irányítani, 
hanem belülről, mellénkállva, vállalva 
minket, amilyenek vagyunk.                                                                        

Ám amikor a tanítványok 
kipanaszkodták magukat, magához 
ragadja a szót, s elmondja úgy az 
igazságot, ahogy érteniük kell. „Milyen 
rest a szívetek!” – mondja nekik. 
Elmagyarázza, megérteti velük, rámutat 
az összefüggésekre, kiemel és felemel. S 

a két tanítvány nagyon hallgat.
Miért is történtek mindezek? 

Mi mennyit értünk már a bibliai 
üzenetekből? Sajnáljuk mi is Jézust, mert 
meg kellett halnia? Végignézve a Passió 
c. filmet, talán nem is érezhetünk mást, 
mint összetörettetést, szánalmat. Mit 
jelent nekünk személyesen ez az ünnep? 

A mi szívünk is „rest” a hitre? Nem 
mozdít meg minket már semmi? Túl 
sokszor olvastuk már, hallottuk már 
mindezeket? 

Kérik, hogy maradjon velük. 
Végighallgatták magyarázatát, érvelését, 
valamit meg is éreztek a titokból, a 
közösségből, mert behívták, hogy velük 
legyen. S közben, valami különös hályog 
esett le a szemükről, s rádöbbentek, hogy 
ki volt velük már eddig is. S akkor Jézus 
eltűnt előlük. 

Velünk jön, velünk van, velünk 
él. Isten közösségében élhetünk, a 
megbékélésben, a szentségben, a 
rácsodálkozásban. Itt olvasható az 
úrvacsora igazi értelme is, amikor az 
ember veszi a kenyeret, veszi a bort, s 
csak emberek vannak körülötte, s csak 
szokásoknak tesz eleget, s egyszercsak 
mégis megnyílik a szeme. S több lesz, 
más lesz minden. S már nem csak a 
szemével lát, hanem benne lesz már 
a látás. Élővé válik benne a táplálék, 
a lelke lélegzik fel a hosszú keresés 
után. S akkor már nem lesz szüksége 
arra, hogy a szemével lásson, mert nem 
zavarja többé semmi abban, ami belül 
megszületett, megláttatott, megértetett. 
Mert valóban feltámadott, mert valóban 
él, itt van ma is.

Hiszed-e ezt? 

Fodorné Ablonczy Margit
intézeti lelkész - vallástanár
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„Íme, az EMBER!”

Egyik legnagyobb keresztyén ünne-
pünk, a húsvét ünnepe van mögöttünk. 
Büszkén valljuk magunkat keresztyén 
európai nemzetnek immár kétezer éve, 
mégis bennem sokszor ott motoszkál az 
a nyugtalanító kérdés, vajon tudjuk-e 
egyáltalán mit jelent keresztyénnek lenni? 
Nem csak egy pozitív jelző, amit jól esik 
használni, hiszen egy olyan kultúrához 
kapcsol minket, amelynek előnyeit, 
elsőbbségét már István király is felismerte? 

Véleményem szerint a keresztyén 
nemzetet keresztyén emberek alkotják. 
Ez a megállapítás viszont azonnal fölveti 
azt a kérdést, hogy milyen a 
keresztyén ember? Mi azok 
vagyunk? Egyáltalán milyen 
emberek vagyunk mi? A 
válasz nem egyszerű. Pilátus 
híressé vált kijelentése és a 
húsvéti történet segítséget 
nyújt ahhoz, hogy mindenki 
megválaszolja magának ezeket 
a kérdéseket.

„Íme, az ember!”- mondta 
Pilátus.

 Ebbe a kijelentésbe sok 
minden bele van sűrítve a 
legigazabb ”emberről”, Jézus Krisztusról, 
de a bukott, bűnös emberről is. A húsvéti 
történet nagyon világosan feltárja, hogy 
hová juthat és jutott az ember, de azt is 
bemutatja, milyen volt Jézus Krisztus, aki 
Isten létére emberré lett értünk.

 Jól ismerjük a nagyhét eseményeiből, 
hogy amikor Jézust elfogták, csúfot űztek 
belőle. Bíborpalástot adtak rá, tövisből font 
koronát tettek a fejére, leköpték, csúfolták, 
majd elvitték, hogy megfeszítsék.

Ilyen sok ma élő ember is. Semmibe nézi 
azt, aki megvetett, szegény, akitől nem kell 
tartania.

Íme, a nyomorult ember!
Ezzel szemben Jézus Krisztus ember 

volt az embertelenség közepette. Letette 
Isten-mivoltát, de emberi mivoltából a 
legszörnyűbb helyzetben sem vetkőzött ki. 
Íme, az ember!

A katonák játszottak Jézussal, amikor 
gúnyosan királynak titulálták. Ez a 
magatartásforma ma sem ismeretlen. 
Számos ember ma is játszik Istennel, 
gúnyolja, megveti.

Jézus ezzel szemben türelmes és 
alázatos volt.

Pilátus nem talált benne 
bűnt, mégis átadta a zsidóknak, 
hiszen félt, hogy császárral 
szembeni hűtlenséggel fogják 
vádolni. Félénk, gyáva és 
megalkuvó volt. Íme, a gyáva 
és megalkuvó ember!- aki 
mindenki előtt jó színben 
akart feltűnni. Gyávaságból 
mindenkinek igazat ad, de 
nem számít neki, hogy Isten 
mit szól eljárásaihoz.

A nagypénteki tömeg 
vak volt, nem ismerte fel 
Krisztusban a Megváltót. Csak 

azt látták, ami a szemük előtt volt, de azt 
nem, hogy miért történt.

Az ember ma is csak az orráig lát, és 
ráadásul azt hiszi, hogy felvilágosult, bölcs 
és előrelátó. Közben még a mindennapi 
dolgokban sem bölcs: tönkreteszi 
egészségét és tönkreteszi környezetét, a 
mennyei valóságokkal pedig nem gondol. 
Íme, a vak ember!

Ezek az emberek a kereszt alatt tele 
voltak gyűlölettel és gyilkos indulattal, 
egy akarattal kiáltották, hogy: feszítsd 
meg! Íme, idáig jutott az ember!
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Ezzel szemben Jézus Krisztus az Élet 
Fejedelme, a Feltámadás és az Élet, aki 
kész volt meghalni, hogy ezek az emberek 
eljussanak az igazi életre. Íme, idáig megy el 
az igazi ember! 

A keresztyén szó azt jelenti: krisztusi, 
krisztust követő. Vajon a mi életünk 
mit tükröz? Ha őszinték vagyunk 
önmagunkhoz, látjuk a hiányosságainkat. 
Mégis, az az örömhír számunkra, hogy 

éppen miértünk halt meg Krisztus a 
kereszten, értünk, akik látjuk, hogy nem 
vagyunk tökéletesek. Bátorodjunk tehát és 
emeljük tekintetünket a golgotai kereszten 
megfeszített és harmadnapon feltámadott 
Isten Fiára! Így fog rajtunk is kiábrázolódni 
a krisztusi arc, így lesz ez a nép valóban 
keresztyénné!

Pálné Lencsés Szilvia

Gyermekeknek:
- Június 19-24 – Gyülekezeti gyermekhét – a város iskoláiban tanuló, 6-12 éves 

gyermekeknek egy izgalmas lelki, testi meggazdagodást kínáló hét.
- Június 26 – Július 1  - Kincskereső szaktábor – Isten valódi kincsek felfedezésére 

hívja református iskolánk 1-6. osztályos tanulóit. 
ÚJ! - Július 31 – Augusztus 5 – Szeretet gyermekhét – a Kárpát-medence magyar 

református gyermekei számára készített hét.

Fiataloknak:
 - Július 3-8 - Konfirmandus hét - 7-8. osztályosoknak. Jézus Krisztussal való kapcsolat 

elmélyítése a cél, sok jó szabadidős és sportprogrammal. 
 - Július 17-22 – Ifjúsági hét – konfirmált fiataloknak készített hét lelki és testi 

feltöltődésre, közösségépítésre az Úrral és egymással.
- Július 24-29 – Angol nyelvi tábor – Angol nyelvtanulás lehetősége áhítatokkal, 

anyanyelvű, hívő tanárok szolgálatával.
- Augusztus 7–12 - Német nyelvi tábor – magyar és német ifjúsági munkások és 

egyetemisták segítségével vezetett lelki hét, nyelv gyakorlással.
                                     
Családoknak:

- Július 10-15 - Családos hét – Családoknak készített lelki és közösségi hét, felnőtteknek 
és gyermekeknek szóló komoly és vidám programokkal. 

Felnotteknek:
- Április 18-22 - Gyülekezeti hét – a Budapest-Fasori gyülekezet és a Kecskeméti 

gyülekezet közös lelki hete felnőttek számára.
- Augusztus 14-19 – Gyülekezeti hét -  lelki felüdülésre szolgáló gyülekezeti 

csendeshét, fiatal és idősebb felnőttek számára.

Tervezett nyári hetek az Emmausban
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Március 18-án, szombaton gyülekezetünkből 
összesen 60-an hosszú, fáradságos és nagyon 
élménydús utat tettünk meg, miközben 
végig a Tóth Endre teremben maradtunk. 
Ószövetségi barangoláson vettünk részt. 
Bejártuk az Ószövetség tájait, 4000 év történeti 
eseményeit. Sokszor úgy éreztem, hogy csak a 
túracipő hiányzott a lábunkról, mert különben a 
képzeletben leterített térképen jártunk, és 77 jel 
segítségével felfűztük a történelmi események 
vázlatát. Nagy élmény volt látni, ahogy 
idősebb és fiatal testvérek lelkesen mutogatnak, 
felszabadultan nevetnek, és közben sokat 
t a n u l n a k . 
Új színben 
é r t h e t t ü n k 
meg egyes 
s z a k a s z o k a t , 
és mindenki 
m é l y e b b e n 
megismerkedett 
a Biblia 
n e h e z e b b 
r é s z é n e k 
t ö r t é n e t i 
k ö n y v e i v e l . 
A Bibliai 
ba rangolások 
célja, hogy 
megismertessen az Igével, vagy ahogy ott 
hallottuk, megtanuljuk a keretet, hogy amikor 
olvassuk a Bibliát, tudjuk hova illeszteni a 
további történeteket, és egésszé álljon össze a 
kép. 

Sokszor hallom testvérektől, hogy nehezen 
olvasható az Ószövetség. A fiatalok között 
pedig azt tapasztalom, hogy megtanulnak sok 
történetet, de nem áll össze egy összefüggő 
láncolattá, átfogó ismetetté az egész. 
Hiszem, hogy akik részt vettek a 10- fél 5-
ig tartó tanfolyamon, közelebb kerültek az 
Ószövetséghez. 

A nehéz úton kifáradva, nagyon örültünk 

Mészáros Jánostól kapott finom ebédnek, és a 
jó beszélgetéseknek!

Ez az alkalom böjti időben volt, és állíthatom, 
hogy valóban Istennek szentelt, böjti nap volt! 
A legjobb dologra szántuk az időnket, hiszen 
egész nap a Bibliával foglalkoztunk! Isten azt 
mondja, hogy ez az egész világ elmúlik, és 
annak minden kívánsága is, csak Isten Igéje 
marad meg örökké! Belőlünk is csak annyi 
lesz értékes Isten előtt, ami Jézus Krisztusról 
szól, Isten Igéje, a Biblia által áthatott, és 
átformált. Isten nem az én teljesítményeimre 
kíváncsi, hanem azt szeretné, ha minél inkább 

be fogadnánk , 
akit Ő küldött 
nekünk, amit 
Ő készített 
s z á m u n k r a . 
Bárcsak a mi is 
így imádkoznánk 
a Zsoltárossal: 
„ M i n d e n 
gazdagságná l 
nagyobb öröm, 
ha intelmeid 
s z e r i n t 
élhetek…Tágas 
téren járok, ha 
az utasításaidat 

keresem.”
Akik most úgy érzik, hogy jó lett volna 

eljönni, ne csüggedjenek! Ha Isten akarja, 
ősszel folytatjuk az újszövetségi barangolással. 
Ószövetségi barangolást is szervezhetünk még, 
hiszen többen is megtanulják április végén, egy 
tanfolyamon ezt a módszert a gyülekezetünkből, 
akik biztosan szívesen szolgálnak vele újra! 
Szóval figyeljük a hirdetéseket, és szánjuk az 
időnket a maradandó dolgok tanulására!

Somogyiné Ficsor Krisztina
lelkipásztor

Bibliai barangolások
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A 400. református tanév

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
Kedves Vendégeink!

Az évfordulók mindig a múlt felé 
fordítják a figyelmet. Értékeinket feltárni 
kötelességünk. Megóvni a feledéstől 
szellemi erőfeszítéseket és a helyi 
történelmet formáló tetteket olyan feladat, 
ami elől nemcsak kitérni nem szabad, de 
amit vállalni feltétlenül szükséges. 

A jubileum azt is jelenti, hogy át 
kell gondolni, mit jelentett korábban és 
napjainkban a református iskola. Mit 
jelentett a megmaradásban, mit jelentett 
a világra való nyitottságával a jövő 
formálásában. 

Mit jelentett az iskola abban, hogy 
igazodási pontot találjanak az emberek: a 
történelmi eseményekben, személyekben, 
pedagógus-egyéniségekben és az iskola 
által közvetített erkölcsi rendben.

A helyi közösségek formálója és 
megtartója évszázadokon keresztül a 
templom és az iskola volt, ezért azok az 
értékek, amelyek embert és nemzetet 
megtartottak embert és nemzetet próbáló 
időkben, nem süllyeszthetők el, nem 
tagadhatók le.

Egy rövid, általános áttekintésben 
érdemes megvizsgálni a református 
iskolarendszer négy évszázados fejlődését.

A történelemben mindig akkor 
következtek be a sorsfordító váltások, 
akkor jött el sok minden megreformálásnak 
az ideje, amikor megbomlott a régi 
értékrendszer, a lelkek kiüresedtek, az 
emberek valami szebbre, jobbra vágytak. 

Ez a vágy és ez az igény tette lehetővé 
a reformáció gyors térhódítását a XVI. 

századi Magyarországon is.
A reformáció hármas jelszavából most 

csak egyet emelek ki, amely így hangzik: 
„Sola Scriptura” (Egyedül az Írás). 

Ahogy Pál apostol írja: „ A teljes Írás 
Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a 
feddésre, a megjobbításra, az igazságban 
való nevelésre”. (II. Tim. 3,16)

Ennek az elvnek a jegyében a hitújító 
reformátoroknak és prédikátoroknak az 
volt a legfőbb céljuk, hogy a Szentírás 
üzenetét minél több emberhez eljuttassák. 

Ehhez azonban nemzeti nyelvre kellett 
fordítani a Bibliát, és az írástudatlan 
tömegeket meg kellett tanítani írni-olvasni.

A reformáció tehát elősegítette a 
magyar nyelv fejlődését és a népiskolázás 
ügyét. Az iskolák alapítása azért lett a 
reformáció legfőbb szükséglete, mert 
széleskörű társadalmi igényre épített. 
Kibontakozhatott egy nagyszabású magyar 
nyelvű művelődési program, amely 
szorosan összekapcsolódott a nemzeti 
kultúra ügye mellé álló prédikátorok 
tevékenységével. 

Kezdetben az iskolák színvonala jórészt 
a rektor rátermettségén, képzettségén 
múlott, akik között sokan voltak az 
alapműveltséget itthon megszerző, de 
azt külföldi egyetemeken továbbfejlesztő 
tanárok, papok. Többen közülük, látva 
a külföldi egyetemek magasabb oktatási 
színvonalát, kötelességüknek érezték, hogy 
korszerű, magyar nyelvű tankönyveket 
írjanak a hazai református iskolák 
számára, hozzájárulva ezzel a nyomdák és 
a könyvkiadás fejlődéséhez is. 

A tudós rektorok, prédikátorok az 
egyén mellett az egész magyarságot 

Március 26-án istentiszteleten adtunk hálát a Kecskeméti Református Kollégium 
442. tanévében a 400. egyházi működtetésű tanévért. Az alábbiakban Vetéssy Katalin 
emlékező szavait olvashatjuk
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megszólították. Személyes és nemzeti 
önvizsgálatra buzdítottak. 

Ennek eredményeként a hazai 
protestantizmus fokozatosan a magyar 
függetlenségi gondolat és nemzeti eszme 
legfőbb letéteményesévé vált.

A töretlen előrehaladást a reformáció 
gyors terjedése, az iskolák számának és 
színvonalának növekedése jelzi.

A mi iskolánk is már a XVI. század 
végére alsófokú iskolából felsőfokúvá vált. 

A fokozatos fejlődésnek köszönhető, 
hogy a XVIII. századra a protestáns 
iskolák megerősödtek, szervezetileg 
kiformálódtak. 

A reformáció 
szellemiségének, a 
tudománynak és az 
iskolaügynek a fejlődését  
még az ellenreformáció 
súlyos üldöztetései sem 
tudták megállítani. 

Az üldöztetés nem 
lehetett és nem lehet ezután 
sem akadály a fejlődésben, 
mivel évszázadok óta 
iskoláink fontos missziója 
az, hogy hordozzák egy 
nép, egy nemzet sorsát 
azért, hogy a történelem 
megpróbáltatásai, a 
keserves, gyakran pusztító 
körülmények között 
legyenek a nép szellemi-lelki 
pajzsai. Nem véletlen tehát, 
hogy a református művelődés kereteit 
évszázadokon át elsősorban az egyház 
iskolái biztosították.

A Magyarországi Református 
Egyháznak ennek következtében még a 
két világháború között is több iskolája 
volt, mint temploma, és több tanára, mint 
lelkésze.

A reformációban megújult keresztyén 
hit, az évezredes gyökerű és folyton 
fejlődő, gazdagodó tudomány és művészet 

az értelme és programja munkánknak 
azóta is. 

A református iskolákban, így a 
kecskemétiben is a tudós papok, rektorok 
kezdettől fogva világos gondolkodásra, 
vitára és az élettel kapcsolatos ismeretekre 
tanítottak, miközben fokozatosan 
előtérbe kerültek a reáltárgyak, a 
természettudományok. 

Munkájukban   - úgy gondolom -  a  111. 
Zsoltár szavait tartották szem előtt:

„A tudomány drága voltára taníts meg 
Istenem!”

Gimnáziumunkban a jeles professzorok 
többsége nyűgnek érezte 
a kötöttségeket, az 
értelmetlen szabályokat, 
ezért a tanítás módja 
ősidőktől fogva szerfelett 
egyéni volt, amivel bevésték 
nevüket tanítványaik 
és az utókor lelkébe. Az 
Ó- és az Újkollégiumban 
márványtáblák sokasága 
és az évkönyveink őrzik 
a neves oktatók emlékét 
a XVI. századi Búzás 
Mihálytól az államosítás 
időszakának tanáraiig. 

Ezen gazdag 
h a g y o m á n y o k r a 
alapozhattunk, amikor 1990-

ben  - az országban az első 
négy között -  itt Kecskeméten 
is újraindíthattuk a 42 

évig csak az öregdiákok és a város 
közvéleményének emlékezetében élő 
gimnáziumunkat. 

A bátorságot az újraindításhoz és a 
további fennmaradáshoz a jó ügybe vetett 
hit és remény adta és adja.

Napjainkban a legnagyobb gondot az 
okozza, hogy míg a régi keresztyén iskola 
vallásos világban működött, a jelenlegiről 
ez sajnos nem mondható el. Mégis igen 
örvendetes az a társadalmi igény, amely 

A hálaadó istentiszteleten
dr. Szabó István püspök

hirdette az Igét
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ma is megnyilvánul az egyházi iskolák 
iránt. 

Ezért kell, hogy az egyházi 
iskola elsősorban minőségi iskola 
legyen, amelynek összetevői: a hit, a 
közösségformáló erő, a tanítás színvonala, 
a tantestület felkészültsége, a tanulók 
tehetsége, igyekezete, ahol mindenkinek el 
kell fogadni azt, hogy a tőle telhető legjobb 
teljesítményt kell nyújtania.

Bátran, büszkén és tudatosan kell 

vállalnunk múltunkat, hittel kell jövőnk 
felé fordulni. Azon kell fáradoznunk, 
hogy a négy évszázad alatt felhalmozott 
értékeinket, oktatási-nevelési 
hagyományainkat, anyanyelvünket 
megőrizzük és fejlesszük, hogy évszázadok 
múlva is magyarul beszéljünk, magyarul 
álmodjunk  és magyarul imádkozzunk.

Legyen szabad az iskola abban, hogy 
önmagát, saját értékrendjét vállalhassa, 
hogy „ész, erő és oly szent akarat” 
szabadon érvényesülhessen egyénben, 
családban, közösségben, városunkban, az 
egész hazában. 

Ehhez nemcsak önmagunkat, hanem 
múltunkat és jelenünket is egyaránt 
vállalni kell.

Az előttünk álló – remélhetőleg újabb 
több száz éves úton – vezéreljen bennünket 
Szent-Györgyi Albert Nobel –díjas tudós 
fohásza:

 „Uram! Ne hagyd, hogy 
leromboljam az élet templomát! Engedd, 
hogy hasznomra váljék a tudás, hogy 
hasznossá legyek általa.”

Vetéssy Katalin

Április 23-án a 
gyülekezet közösségében 

köszöntöttük
Varga László főigazgató 

lelkészt, aki nemcsak 
70. életévét tölthette 

be, hanem kecskeméti 
szolgálatának 30 évére is 

visszatekinthet.
Szabó Gábor elnöklelkész 

ugyancsak jeles 
évfordulóhoz érkezett, 
hiszen 20 éve szolgál 

gyülekezetünkben. Isten 
áldása kísérje továbbra is 
életüket és szolgálatukat!
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PRESBITERI HÉTVÉGE EMMAUSBAN
2006. április 7-8.

A körzetmunka ABC-je
Végre itt a tavasz! A nyárlőrinci erdőben, 

a hepe-hupás földúton zötykölődve 
mindenütt ezt láttuk. A rügyektől duzzadó 
fákat, a zöldbe forduló réteket, a házak 
kertjét díszítő aranyesőket, tulipánokat, 
nárciszokat, a kertet rendező embereket, 
a napfényben sütkérező nagymamákat, 
bicikliző kisgyerekeket. A természet 
rendje isteni pontossággal követi egymást. 
Tavasszal hatalmas energiák szabadulnak 
fel.

Egy kicsit ezt éreztük mi is, amikor a 
tenniakarás igényével érkeztünk meg, 33-
an, Emmaus házunkba.

Somogyi Péter nagytiszteletű 
úr szolgálatával másfél napon 
keresztül előadások és jó hangulatú 
csoportbeszélgetések segítettek minket a 
körzetmunka ABC-jének megértéséhez.

Péntek késő délutántól az igei iránytűnk 
a  „Legyetek Isten követői …” (Ef. 5,1) és 
a „Viseljetek gondot tehát magatokra és 
az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett 
titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az 

Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével 
szerzett.” (ApCsel. 20,28) szakaszok voltak. 
Mennyire fontos a három F ismerete? 
Figyelmeztetés, feladat, felelősség. Mit 
jelent a számunkra a testi-lelki harmónia? 
Testünk a Szentlélek temploma. A 
helytelen táplálkozás, a mozgásszegény 
életmód, a feszített életvitel stb. több 
éven át betegséghez vezetnek. Az állandó 
lelki fáradtság, az Istennel való kapcsolat 
elhanyagolása a lélek meggyengülését 
okozza. Hat nap alatt teremtette az Isten 
a Földet és a benne élőket és a „… hetedik 
napra elkészült Isten a maga munkájával, 
amelyet alkotott, és megpihent a hetedik 
napon egész alkotó munkája után.” 
A lelki töltődés erőt ad a munkában, 
szolgálatainkban. A „lelki önhizlalda” 
csak töltődés, cselekedetekben nem 
nyilvánul meg. A feladatainkat tervezzük 
meg, bibliaórákon, imaközösségekben 
erősítsük egymást. Pungur Béla bácsi az 
életéből hozott példákkal tett bizonyságot 
a feladatok tervezéséről, a fokozatos 

építkezésről. A felelősség 
vállalása, a szolgálatok 
végzése csak testi-
lelki egyensúlyban 
eredményes. „Aki 
másokat felüdít, ő is 
felüdül.”

Szombaton a 
körzetmunka gyakorlati 
szempontjait beszéltük 
meg. Az egyes Igei 
Útmutatónk a „Megjelent 
az ember, akit Isten 
küldött…” (Ján. 1,6-7) és 

„Már anyám méhében 
elhívott engem az Úr, 
születésemtől fogva 
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emlékezetben tartja nevem.
Éles karddá tette számat,
keze ügyében tartott engem.
Hegyes nyíllá tett,
és tegzébe dugott engem.
Ezt mondta: Szolgám vagy Izráel,
rajtad mutatom meg, dicsőségemet.
A pogányok világosságává teszlek,
hogy eljusson szabadításom
a föld határáig..” (Ézs. 49,1-4  49,6)

Az Istentől küldött emberek titka Isten 
nagyszerűsége. A titok nem bennük volt, 
nem rajtuk múlt. Isten kiválasztó szeretete 
emelt ki minket a többiek közül. Nem a 
saját teljesítményünktől függött. Hálából 
tesszük, tettük, amit teszünk, tettünk. 
Szeretet által.

A körzetmunkában az alap: az alapvető 
Alázat, a bátor Bizalom és a céltudatos 
Cselekvés. Az alapvető alázat jelentése: 
nem én vagyok a középpont. A bátor 
bizalomé: az Úrra bízhatunk mindent, ne 

féljünk. A céltudatos cselekvésé pedig: 
az élő Isten dicsőségéért  tegyük, amit 
teszünk.

Először kevesen kell hűnek lennünk. 
A gyakorlat és a testi-lelki megerősödés 
határára fokozatosan emelkedik a teher. 
A vízbe dobott kavicshoz hasonlóan, a 
koncentrikus körök egymás után alakulnak 
ki.

A térkép előtt vitatkozó testvérek, az 
asztal fölött a névsorok lázas átnézésére 
összebújt kiscsoportok, és az egymás 
szavába vágók azt bizonyítják, hogy 
egyházközségünkbe is eljött a tavasz.

Jó volt együtt lenni! Hálásak vagyunk a 
szállásért, a testi-lelki táplálékért!

„Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek 
még jobban megerősíteni elhívatásotokat 
és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, 
nem fogtok megbotlani soha.”. (2Péter 
1,10-11)

Dr. Soós Györgyi
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Száz éve született Gárdonyi Zoltán zeneszerzõ
Visszaemlékezés az édesapára

Fekete Ágnes, a Kossuth Rádió 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva…” 
A Református Egyház félórája című 
műsorában beszélgetett, 2006. április 19-
én a 100 éve született Gárdonyi Zoltán 
leányával, Gárdonyi Hajnával. Ennek a 
beszélgetésnek egy részletét közöljük az 
alábbiakban, az érintett jóváhagyásával. 

Gárdonyi Hajna: Négy-öt éves koromból 
emlékszem, hogy édesapám esténként 
zongorázott. Nagyon megszerettem 
Mozartot, mindig ezt kértem tőle: 
„Azt játszd, amit a Mozart bácsi írt!” 
Ez a családban szállóige lett. Sikerült 
meglepnem a diplomakoncertemmel, nem 
mondtam el szüleimnek, hogy szeptember 
végén azt fogom vezényelni. Csak a 
programban látták. Nagyon örült, de ezt 
mindig nagyon csendesen mutatta.

Édesanya volt az, aki temperamentumos 
volt, és ki tudta mutatni az érzéseit, de 
édesapám inkább érezte őket. Amikor 
már nagyon beteg volt, próbáltam minden 
hétvégén meglátogatni. Kérdezgettem, 
hogy hogyan érzi magát, mire mindig azt 
mondta, hogy most, hogy itt vagy, már jól.

Fekete Ágnes: Milyen volt egy 
zenészcsaládban, mellette felnőni?

Gárdonyi Hajna: Olyan természetes volt, 
mint a lélegzés. Előbb hegedültem, mint 
iskolába jártam, nem emlékszem olyan 
időkre, hogy ne hegedültem volna.

Édesanyám már születésem előtt 
elhatározta, hogy hegedülni tanítanak 
majd, és igaza lett. Nekünk tényleg 
azzal telt a gyerekkorunk hegedűórára, 
zongoraórára és szolfézsórára jártunk. 
Mindennap gyakoroltunk, iskolába 
jártunk, a nyár elején tényleg eltűnődtünk 
rajta, hogy mit fogunk egész nyáron 
csinálni. Nem éreztük úgy, hogy stresszes 
lenne, vagy be lennénk szűkítve, nekünk 

ez volt a normális. Én úgy terveztem, hogy 
matematikát és fizikát fogok tanulni, mert 
nagyon szerettem ezeket, és a matematika 
szeretete meg is maradt a mai napig. De a 
sors beütött és zene lett belőle. Elvégeztem 
a középiskolai énektanár-képzőt, zongora 
szakkal, és külön a szaktanárképzőt 
hegedűn. 30 évvel ezelőtt elkezdtem 
kurzusokat tartani, kamarazenét: 
vonósnégyest, zongorás ötöst, fúvósokkal 
keverve és zenekari heteket szerveztem. 
Ebben találtam meg a legnagyobb 
örömömet: zenekart vezényeltem. 
Nekem ez volt a világ öröme, mondjuk 
így. Zsolt mondta éppen a napokban, 
amikor Székesfehérváron voltunk, hogy a 
zenészség nem pálya vagy hivatás, hanem 
életforma.

Fekete Ágnes: A hitbeli nevelés hogy 
történt otthon?

Gárdonyi Hajna: Este mindig 
tartottunk áhítatot, imádkoztunk. Persze 
étkezések előtt is. Vasárnap voltunk 
az istentiszteleteken. A német nyelvű 
Neukirchener Kalendert olvastuk 
közösen este. Mindketten németül 
tanultunk a gimnáziumban. Édesapám 
Németországban doktorált, édesanyám 
is nagyon jól tudott németül. Teljesen 
magyarnak vallotta magát, mert sok 
generáció élt már előtte Magyarországon, 
de németországi származású volt 
eredetileg. Nála vadabb magyart nem lehet 
elképzelni. Mindenki a saját szavaival is 
imádkozott ezeken az esti alkalmakon, és 
a végén együtt mondtuk el a Miatyánkot. 
Ez volt az esti áhítat. Anyai nagymamám, 
ómama, mikor elküldött bevásárolni 
és miután elmondta, hogy mit vegyek, 
mindig hozzátette, hogy „hozzon Isten jó 
egészségben.” Ezt nagyon szerettem, mert 
szívből jött, áldásszerűen. Édesapám nem 
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volt a szavak embere. Ő a hitét szerintem 
a kompozícióiban élte meg, fejezte ki. A 
műveiben viszont annyira megnyilvánul, 
hogy világosabban nem is lehet kifejezni 
azokat. Ahogy említettem, édesanyám 
temperamentumosabb volt, többet beszélt. 
Édesapja lelkész volt. Egyszer fellázadt 
ellene. Kijelentkezett a hittanról. Azt 
hiszem, 34 éves volt, amikor valamilyen 
konferencián, talán Tahiban, aztán őt 
is megérintette Isten Igéje. Akkor tért 
élő hitre. Amikor édesanyám már idős 
volt, látogatásaim alkalmával sokszor 
imádkozva találtam rá.

 Fekete Ágnes: a megpróbáltatásokat, 
nehéz éveket hogyan élték meg? Nehéz 
idők lehettek, amikor a rádióból ki volt 
tiltva és az állását is elveszítette.

Gárdonyi Hajna: Édesapám olyan 
szerény ember volt, amilyennel azóta 
sem találkoztam. Soha egy szóval sem 
panaszkodott. Inkább édesanyám mondta 
ki, hogy milyen alávalóság az, ami 
velünk történik. Beíratott minket a Kis 
János Altábornagy utcai tanítóképzőben 
hittanra, ahonnan kirúgtak bennünket. 
Én hatodik osztály után voltam éppen. Az 
igazgató úgy döntött, hogy aki hittanra 
jár, az abban az iskolában nem tanulhat. 
Akkor a Németvölgyi útra kerültünk át. 
Mindig befogtuk a szánkat és mielőtt 
bármit is mondtunk volna, körülnéztünk 
a villamoson, vagy az utcán. Ez nem volt 
egy jó érzés.

Volt olyan osztálytársam, aki Sztálin 
halálának hírére zokogva ráborult 
a padjára és vigasztalhatatlan volt. 
Édesapám elégedett volt azzal, amit 
csinálhatott. Vacsoránál általában hárman 
beszélgettünk, és ő mindig valahol 
máshol volt: vagy zenét hallgatott a belső 
magnóján, vagy valamin gondolkozott. 
Néha megfogtam a kezét, és próbáltam 
magunk közé hívni.  

Fekete Ágnes: A Németországba való 
kiköltözés hogyan történt?

Gárdonyi Hajna: Zsolt 1968-ban kiment 

egy holland orgonakurzusra, és nem jött 
vissza. Ennek az volt az oka, hogy nem 
kapott volna a főiskola elvégzése után 
útlevelet, ez volt az utolsó lehetősége. 
Mi is beadtuk az útlevélkérelmünket, 
mondván, hogy mi is ki akarunk 
vándorolni. A kérelmeinket persze újra 
és újra visszalökték azzal a megokolással, 
hogy Zsolt jogellenesen tartózkodik 
külföldön. 1971-72-ben a Marcibányi téren 
tanítottam, ahol az igazgató helyettes 
édesapám tanítványa volt, és kérdezte, 
hogy ne szóljon-e az érdekünkben 
valakinek. Vesztenivalónk nem volt: és 
pillanatok alatt megkaptuk az útlevelet. 
Hét kofferrel és a hegedűmmel, édesapa 
írógépével felszálltunk egy repülőre és 
elmentünk Düsseldorfba, ahonnan Zsolt 
hozott el minket.  Édesapám inkább itt 
maradt volna, ide húzott a szíve, nem 
annyira szívesen költözött el, de nem 
volt más lehetőségünk arra, hogy a család 
együtt lehessen. Ezért megtette, és végül is 
jól érezte magát.

Fekete Ágnes: Az édesapja még 
Németországban is komponált?

Gárdonyi Hajna: Igen, sokat. Cikkeket is 
írt és a Liszt összkiadást is készítette egy 
ideig az egyik kiadónak. Nem is nagyon 
emlékszem rá másképp, mint otthon ülve 
az íróasztalnál, a hátát mutatva felénk. 
Arra, hogy leült volna csak úgy olvasni, 
tévét nézni, (bár nem is volt tévénk, csak 
egy évig, mert rájöttünk, hogy nem fér be 
az időkeretünkbe), nem emlékszem.

Fekete Ágnes: Annak, hogy 
Németországba költözött, az lett a 
következménye, hogy nagyon kevesen 
ismerik őt Magyarországon.

Gárdonyi Hajna: Ez tényleg szomorú. 
Nagyon hirtelen tűntünk el a képből.

Ráadásul ő nem is volt az az ember, aki 
egy szót is mondott volna magáról.

Inkább édesanyánk menedzselte a 
dolgait, felőle az íróasztalán is maradhattak 
volna a művei. Nem harcolt magáért soha.
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„Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel 
éneket ad számba az Úr; imádságot életem 
Istenéhez.” 42. zsoltár 9. v.

Nincsenek véletlenek. Bibliaolvasó 
kalauzunk a 42. zsoltár eme versét rendelte 
a 2006. év igéjéül. Ebben az esztendőben 
több jeles zeneszerzőre emlékezhetünk 
kerek évforduló kapcsán, így Dr. Gárdonyi 
Zoltánra is. (1906-1986)

Élete valóban imádság , sőt istentisztelet 
lehetett, Mennyei Atyánk kegyelméből.

Húsvét hetében (április 21-23.) Gárdonyi 
Zoltán emléknapokat tartottunk Kecskeméten 
„Művem a királynak szól ” címmel. (45. 
zsoltár). Hangverseny, előadás és 
zenés áhítat keretében szólaltak 
meg Gárdonyi Zoltán, valamint 
fia, Gárdonyi Zsolt (szül. 1946.) 
művei.

Mielőtt a részletes 
programokat ismertetem, hadd 
szóljak személyes dolgokról; 
miért szívügyem ez az évforduló, 
hogyan kerülhettem műveik 
közelébe.

Először egy mulasztásomat 
pótolom. Teszem ezt azért, hogy 
lássuk: vannak helyek, ahol Istennek zenei 
szolgáit is megbecsülik, pontosabban magát 
a szolgálatot igyekeznek egyfajta „rangra” 
emelni. Pontosan négy évvel ezelőtt álltam 
be Kecskeméten a református egyházközség 
kántori szolgálatába. Ebbe a gyönyörű és 
teljes embert kívánó szolgálatba - a missziói 
lelkésszel együtt - az egyházmegye esperese 
iktatott be. Így az ő és közel harminc palástos 
lelkipásztor igei áldásával kezdhettem meg 
munkámat.

Visszatérve, Gárdonyi Zoltán 
zenei örökségével már jóval korábban 
találkozhattam. Hogy mikor történt ez, - 
csak darabjain keresztül ismerhetem, hisz 

1972-től Németországban élt, én akkor 
hét éves voltam - nem emlékszem. Mint 
lelkészgyermek, hallhattam tőle műveket. 

Ami talán életem végéig megmarad, 
az egy húsz évvel ezelőtti emlék: egy 
nyári,debreceni kántorképző tanfolyamon 
az egyik kóruspróba után a kórusvezető 
megkért minket, hogy kicsit maradjunk a 
helyünkön. (Aki egyszer is volt Debrecenben 
egy ilyen 3 hetes tanfolyamon, az tudja, 
milyen fantasztikus légköre volt ezeknek. Az 
okokat most nem részletezem, annyit azért 
le kell írnom, hogy egész évre, sőt életre 
szóló impulzust kaptak a résztvevők többek 
között azért, mert pl. pont Gárdonyi Zoltán 

nagyszabású és kisebb műveivel 
itt találkozhatott egy „átlag” 
főiskolás, zeneakadémista is.

Ülünk tehát a helyünkön a 
forró nyári délben, az atmoszféra 
fantasztikus. És akkor felállt Sepsy 
Károly, a Nagytemplom lelkész-
kántora, és bejelentette, nemrég 
jött a hívás Németországból, 
hogy elhunyt Gárdonyi Zoltán 
professzor, Zoltán bácsi. Nem 
tudom leírni a megrendültséget, 
amit a hír kiváltott. Éreztem, hogy 

olyan valaki ment el, akit nemcsak nagyon 
tiszteltek, de szerettek is.

Azonban nemcsak érzelmileg kötődtem 
az ügyhöz, hanem ezekben az években 
kezdtem el tanulni az akkor megjelent 
Intonációgyűjtemény darabjait. Miután már 
kántorizáltam, a gyakorlatban is kipróbáltam 
Gárdonyi Zoltán (és más mesterek) 
orgonakoráljait, intonációit. Ezek mellett, 
a mai napig, nagyobb szabású orgona és 
kórusműveinek sora jelentenek zenei és lelki 
táplálékot számomra.

Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy 
darabjainak sokasága alkalmas a liturgiában 
való használatra. Ezért mindenkit buzdítok 

Gárdonyi Zoltán emléknapok
Kecskemét, 2006. április 21-23
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arra, magamat is beleértve, hogy keressen, 
kutasson, tanuljon, mert zenei hitvallása 
gyönyörű és rangos zenei formákkal, 
műfajokkal ötvöződik. (ld. pl. Harmincöt 
orgonakorál – ReZeM)

Életét megismerve példává lehet abban is, 
hogy „Isten minden időben és a mindenkori 
történelmi körülményektől függetlenül utat 
mutat azoknak, akik Őt keresik.” (Gárdonyi 

Zsolt: Édesapámról)
Most, hogy az évforduló kapcsán 

beszélünk róla, lényeges, hogy ne csak az 
ajándékot, hanem az Ajándékozót is lássuk! 
Így ránk is igaz lehet, ha hisszük: „Áldott a 
férfi, ki az Úrban bízik…” Jer 17: 7-8.

Mikesi Tibor kántor

A kecskeméti gyülekezetben régi 
hagyománya van a kazetta szolgálatnak. 
Beszéltem olyan presbiterrel, aki társaival, 
20 évvel ezelőtt, még „refis” korukban, az 
elhangzott vasárnapi igehirdetéseket kazettára 
felvették, és nyomban kiszállították olyan 
testvéreknek, akik mozgáskorlátozottságuk 
vagy ágyhoz kötött betegségük miatt nem 
tudtak bejönni a templomba. Jó volna ezt a 
szolgálatot felújítani. Az evangélizációkat 
azóta is audi kazettára felvesszük és igény 
szerint megvásárolhatók. Utóbbi években már 
MP 3 formátumú CD-n is megrendelhetők 
az evangélizációs igehirdetések. Az elmúlt 
év végétől a vasárnap délelőtt 9 órás 
igehirdetések az evangélizációkkal együtt az 
interneten a www.krek.hu internetes címen 
meghallgathatók és letölthetők.

Ma, amikor a református hitűnek vallók 
csupán 10 %-a jezi- EFJ fizetésével- az 
egyházához való szorosabb kötődését, nagy 
gondunk, hogy a 10 %-on belül a ritkábban 
járó testvéreinket, hogy tudjuk megszólítani, 
hogy tudjuk az „élő Ígét” eljuttatni hozzájuk. 
Hiszem, hogy a 21. században hatékonyabban 
igénybe vehetjük a modern multimédiás-
számítógépes feldolgozású / CD, DVD / és 
intermédiás / ISDN vonalakon az Internet/ 
eszközöket is Isten Ígéjének terjesztésére, hiszen 
nem csak a „10 %” „belmissziós feladatainál, 
de a „90%” külmissziós feladatainál a 
14-40 éves korosztálynál való ilyen fajta 
kopogtatással reméljük az ajtók feltárulását. 
Dolgunk, imádságos szívvel Jézus Krisztus 
evangéliumának felmutatása, hogy ő a többit, 
amelyre a mi erőnk kevés, elvégezhesse.

Az ez évtől hangsúlyos körzetgondozásban 
a szolgáló presbitereknek hatékony 

segítséget nyújthatnak a személyes hangú 
saját bizonyságtételek mellett az audi 
kazettákon, CD-ken levő igehírdetések közös 
meghallgatása, ezekről való közös beszélgetés. 
Saját tapasztalatból is mondhatom, hogy az 
Ígére szomjas, gyengülő hitű ember szinte 
feléled az igehírdetések hallatán, s ad hálát 
Istennek, hogy ilyen kegyes Istene van, aki 
magányában nem hagyta egyedül, egymás hite 
által én is erősödvén.

Istennek hálával mondhatom, hogy a 
kazetta-szolgálat eszközei és személyi feltételei 
megújultak. A gyülekezetünk jelenlegi kazetta 
állományáról katalógus készült, amelyből 
válogatva, akár kölcsönözni, akár vásárolni 
lehetséges 500 Ft/db áron. A CD másolatok 500 
Ft/db áron megrendelhetők. Kisebb és nagyobb 
sorozatok rövidebb határidejű megrendelése 
immáron lehetővé vált. Idősebb, nehezebben 
mozgó testvéreinknek a kért kazettákat nagyon 
szívesen kiszállítom.

A megrendelések a 209545748 mobil 
számon leadhatók. Nálam, a könyvtárban, 
könyvesboltban, Lelkészi Hivatalban 
és az gyülekezeti honlapon elhelyezett 
katalógusokból a kért kazetta másolatok 
megrendelhetők.

Kérjük a testvérek imádságos szívű 
támogatását abban, hogy az esetleg már nem 
használt kazettás magnójukat felajánlják 
a missziós munka segítésére. Segítségüket 
köszönjük.

„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a 
Krisztus beszéde által.” /Róm. 10:17/

Alföldy-Boruss Illés presbiter

Hallgassátok az Igét!



Május 3, szerda - 5 órakor házi 
bibliaóra Varga Sándoréknál (Béke fasor 
12)

Május 3, szerda - 6 órakor házi 
bibliaóra Mészáros Jánoséknál (Hegedűs 
köz 24.)

Május 6, szombat 10 
órakor gimnáziumi ballagás

Május 7, vasárnap - 
3/4 10-kor konfirmáció 
Katonatelepen

Május 9, kedd - 5 
órakor házi bibliaóra Khin 
Józseféknál

Május 9, kedd- 5 órakor házi bibliaóra 
Bárdos Péteréknél (Ceglédi út 24.)

Május 21, vasárnap - 11 órakor az 
általános iskola családi istentisztelete

Május 25, áldozócsütörtök - 
istentisztelet 9 órakor és este 6 órakor

Május 27. szombat - 5 órakor az 
általános iskolai konfirmandusok vizsgája

Május 28, vasárnap - 9 órakor 
általános iskolások konfirmációja

Május 28, vasárnap - Du. 4 órakor 
családos délután

Május 29 - Június 3 (hétfő-szombat) 
- minden este 6 órakor bűnbánati 
istentisztelet a templomban

Május 30, kedd -  5 órakor 
házi bibliaóra Bajnóczy 
Lászlóéknál (Csabagyöngye 
u. 14)

Június 2, péntek - 5 órakor 
a gimnáziumi konfirmandusok 
vizsgája

Június 4, Pünkösd vasárnap  
- istentisztelet úrvacsorával a szokott 
vasárnapi rend szerint

Június 5, Pünkösd hétfő - istentisztelet 
úrvacsorával a szokott rend szerint, 9 
órakor gimnáziumi konfirmáció

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
4 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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Híreink

Imádkozzunk!

Március 18-án Bibliai barangolások címmel egy napos tan-
folyam volt gyülekezetünkben, melyen játékos formában is-
merkedhettünk a Bibliával.

Március 19-én Katonatelepen tartottunk zanés áhítatot, me-
lyen a Kecskeméti Vég Mihály Énekkar szolgált.

Március 23-26 között tartottuk a Református Gimnáziumi 
Napokat (REGINA). 23-án az internátus 15 éves évfordulójáról 
emlékeztünk meg. 25-én, szombaton a Fiatal Öregdiák Refisek 
Találkozójára (FÖRT) került sor. az internátusban szakmai kon-
ferencia folyt a református internátusi nevelés kérdéseiről. 26-án 
vasárnap ünnepi istentiszteleten adtunk hálát kollégiumunk fen-
nállásának 442. évfrodulóján a 400. egyházi tanévért. Az Újkol-
légium posta felőli sarkán Búzás Mihály lelkész-iskolamester 
emlékére emléktáblát helyeztünk el.

Március 30-án Presbiteri gyűlést tartottunk.
Április 1-2-án Húsvéti vásár szerveztünk, melynek bevételét a 

templom ablakainak cseréjére fordítunk.
Április 7-8-án Országos Bibliaismereti Versenyt rendezett 

Általános Iskolánk
Április 7-8-án Presbiteri hétvégét tartottunk az Emmaus-ház-

ban
Április 9-én, virágvasárnap a 9 órás istentiszteleten szolgált a 

Montana-kórus az Egyesült Államokból
Április 15-én, Nagyszombaton felnőtt konfirmandusok tet-

tek bizonyságot hitükről, első úrvacsorájukra Húsvét vasárnap 
került sor.

Április 21-23 között Gárdonyi Zoltán Emléknapokat tartot-
tunk gyülekezetünkben

- Áldjuk Krisztust, amiért a kereszteb elhordozta a világ, s 
benne a mi bűneinket!

- Adjunk hálát a presbiterek munkájáért, kérjünk áldást 
szolgálatukra!

-  Könyörögjünk mindazokért, akik ezekben a hónapokban 
konfirmálnak, hogy élő hitre jussanak!

- Hordozzuk imádságban a tervbe vett nyári emmausi heteket 
és az ezekre való felkészülést!
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Gárdonyi Zoltán
Emléknapok


