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„Az Úré az igaz mérleg és mérõserpenyõ,

az Õ mûvei a zacskóban tartott súlyok.”

Példabeszédek 16, 11

 A mai keresztyén családok 
háromszor is „új évet” kezdenek, 
ezért többféle mérési lehetősége 
van mindenkinek. Új évet kezdünk 
szeptember elsején, mert gyermekeink, 
unokáink oktatási intézményekben 
új ismeretekhez jutnak. Egyházi 
vonatkozásban az új missziói év majd 
csak adventtel 
érkezik el, 
t á r s a d a l m i 
f o r m á b a n , 
számokban is 
kifejezve pedig 
január elsején lesz 
az új év kezdete.

Mire is jó egy 
új év? Az új év 
kezdete sokaknak 
lehet új döntések meghozatalának 
lehetősége, szokások megváltozása, 
újrakezdés kapcsolatokban, már 
érettebben, az előző év hibáiból 
tanulva. És mitől lesz valami jobb, 
több, igazabb, értékesebb, bölcsebb, 
mint az előző évben? A Példabeszédek 
könyve nyár végén és szeptember 

elején sok olyan gondolatot hozott 
elő, mely az igazi bölcsességgel, és a 
neveléssel kapcsolatos, ezért érdemes 
így szeptemberben jó néhány versét 
újragondolni.  

 Mi méri, hogy valami jó, 
vagy rossz, mi méri az igazságot és 
hamisságot, ki méri az igazi tudást, vagy 

ostobaságot? Mi 
méri az embert, a 
jellemformálódást, 
mi adja a 
kitartás értékét, 
az önmagunk 
legyőzésének igazi 
sikerét? Lehetséges 
mérni számokkal, 
j e g y e k k e l , 
b ü n t e t é s s e l , 

jutalmazással, vagy éppen 
kedvességgel, vagy elutasítással. Ám 
ezek értéke a szerint változik, hogy 
ki a mérő. Egy pedagógus által adott 
jegy, a saját korosztály értékelése, a 
korszellem változó hullámzása, mind 
lehet relatív, ezért soha sem biztos, 
hogy mérés igazságos, személyre 
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szóló, előbbre segítő. Ha az ember 
saját mércét állít fel, kérdés, hogy az 
mennyire időtálló. Ha önmagamnak 
megfelelek, még korántsem biztos, hogy 
másoknak is. A család értékátadása is 
szinte nemzedékenként változik, alig 
van állandóság, maguk a felnőttek 
is el-elbizonytalanodnak, hogy mire 
is érdemes nevelni gyermekeiket, 
unokáikat.

A 3000 éves mondatok segíthetnek 
most is, mert az igazi értékek mértéke 
nem változik. Jöhetnek korok, ahol 
nevetségessé teszik ezeket, vagy 
megkérdőjelezik, akár a Biblia 
hitelességét is, mégis, ha valaki rááll erre 
a mérlegre, az rátalálhat 
embersége igazi mérőjére. 
„Az Úré az igaz mérleg…” 
– mondja a Példabeszédek 
írója. S milyen jó, hogy 
így van. Nem az emberek 
véleménye a fontos, nem 
az újság mondja meg, 
hogy mi az igazság, s 
nem a tévé kell, hogy 
eligazítson a boldogság 
kérdéseiben. Nem a horoszkóp mutatja 
meg, hogy milyen lesz a napom, s nem 
az ügyvédektől várom sorsom igazságos 
megítélését. Nem kell, hol ehhez, hol 
ahhoz szaladnom eligazításért, mert van, 
aki sokkal jobban ismer, mint bárki más. 
Van, aki előtt nem a társadalmi szerepem 
rangja számít, nem a fizetésem mértéke, 
s nem az, hogy milyen autóval járok, 
vagy mekkora a házam. Mert ez a valaki 
egyformán mér minden embert. Nincs 
előtte személyválogatás, nincs diploma, 
nincs egyenruha, nincs gazdagság, vagy 
szegénység. Mértéke bizonyosan megáll 

ezredévek óta, mert minden ember 
előbb-utóbb rá fog állni az Ő mérlegére. 
S a szerint fog megítéltetni, hogy mit és 
hogyan beszélt és cselekedett ott, ahol 
élt. Előtte mindenki a szíve szerint fog 
elszámolni, az indulatai, a lehetőségei 
szerint.

„Mert az Ő művei a súlyok…” 
Isten, amikor megteremtette a világot 
– szavával teremtette azt: ezért előtte a 
szavak igen súlyosak. Gondoljuk át így 
év elején, milyen szavakat használunk, 
mennyire igazak azok, mennyire 
építenek…

Isten műve csodálatos rendezettséget 
mutat, tervet, kiteljesedést. Gondoljuk 

át a magunk tetteit, 
őrizzük, gondozzuk, 
amit ránk bízott, vagy 
csak kárára vagyunk 
környezetünknek? 

Még régi ifjúsági 
vezetőm ajánlotta 
valamikor a mércét, amit 
most újra látok angol 
rövidítéssel fiatalok 
karkötőjére hímezve: 

W.W.J.D, azaz „Jézus mit tenne”?
Ha mind átgondolnánk ezt a 

mondatot, mielőtt kimondunk, vagy 
eldöntünk valamit, ha az ÚR művei 
lennének a mércéink, másként élnénk. 
Segítsünk egymásnak is bátorítással, 
intéssel, példamutatással, alázattal, Isten 
Igéjének mélyreható tanulmányozásával, 
szeretettel, hogy közöttünk ne emberi 
vélemények, hanem az örökkévaló 
mértékek legyenek mérvadók!

       
Fodorné Ablonczy Margit

intézeti lelkész - vallástanár
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Nõszövetségi Világtalálkozó

A Kecskeméti Református 
Egyházközség 19 fős csoporttal képviselte 
magát a Nőszövetségi Világtalálkozón.

Istennek hálát adva, az Ő segítségét 
kérve nagy várakozással indult útra a 
maroknyi csapat.

Miskolcon a Kossuth utcai Református 
templomba érkeztünk, ahol már vártak 
bennünket. Több református testvérünk 
már jelen volt és folyamatosan érkeztek 
a meghívott vendégek, határon innen és 
határon túlról, Kárpátaljáról, Erdélyből is.

Dr Pásztor Jánosné az Országos 
Nőszövetség elnöke kb. 1500-1600 
vendéget köszöntött. 
„Nagy élmény ennyien 
együtt lenni, a Dicsőséges 
Mesterhez tartozni.”- 
kezdte megnyitóját.

Az alapige a 2Tim1,14 
az egész találkozót 
meghatározta: “A rád 
bízott drága kincset őrizd 
meg bennünk lakozó 
Szentlélek által. Az alapszó 
a KINCS.

Mi a kincs? Az élő 
Istennel való kapcsolat, Szentlélek 
segítségével, az örök élet bizonyossága. 
Hogyan lehet felfedezni, megőrizi, 
továbbadni a mai világban? Erről 
hallhattunk nagyszerű előadást Dr Semsey 
Klára professzor asszonytól.

Ne gyűjtsetek kincseket a földön 
magatoknak, de gyűjtsetek kincseket a 
menyek országában.

Mi is számunkra az igazi kincs? - 
számunkra igazi kincs ISTEN IGÉJE.

Hogyan lehet a kincshez jutni? – a 
napszámos robotol, nem keres, nem veszi 
észre a kincset.

Nyitott szív és fül meghallja a hívó 
hangot. Megszólít az Úr kincset kínál, 

fogadd el.
Az igazi kincs megőrzését,tanitványokra 

bízza az Úr. Őriz minket, mi pedig őrizzük 
a Bibliát.

A kincs továbbadása kötelességünk. 
Fontos a mindennapi kenyér, de fontos 
a mindennapi lelki táplálék. Fontos a 
család szerepe, a gyermekmunka, hitépítő, 
mélyítő foglalkozások.

Boldog az, aki a hit által felfedezi 
az örök élet reményét, az Istennel való 
kapcsolatban.

A Pál család muzsikája, zsoltár és 
népdal éneklése felejthetetlen élményt 

nyújtott mindenki számára.
Dr Csohány János 

professzor úr előadásban 
arról szólt milyen 
szerepük volt a nőknek 
a Lelkészegyesület 1918-
25.évi reformprogramjában.

Vendéglátóink ebédre 
a Lévay József Református 
Gimnázium tornatermébe 
invitálták a résztvevőket. 
A finom ebéd elfogyasztása 
után, az Avasi templomba 

sétáltunk fel.
A késő gótikus templom hűs falai 

között megpihentünk. Rövid tájékoztatást 
kaptunk Miskolc városáról. A templomból 
kilépve 16.századi harangtorony órája 
figyelmeztetett bennünket az idő múlására. 
Mielőtt visszaértünk a konferencia 
helyszínére, megnéztük Váradiné Osváth 
Ilona csodálatos párnagyűjteményét. A 
kézimunkakör tagjai élénk érdeklődéssel, 
szakértelemmel elemezték az egyes hímzés 
technikát.

Visszatérve a Kossuth utcai templomba, 
a Területi részek rövid beszámolójával 
folytatódott a konferencia. A Dunántúli 
Nőszövetség 2006. december 3-ra Kárpát-
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medencei imanapra hív bennünket. A II. 
Világháborút követően más országokhoz 
csatolt magyarlakta területeken élő 
testvéreinkkel közösen imádkozunk, 
minden év advent első vasárnapján. 
Minden évben más egyházkerület állítja 
össze az ima anyagát. (Időben tudatjuk a 
Kecskeméti helyszínt)

A Kolozsvári Nőszö-
vetség elhozta az általuk 
kéthavonta kiadott 
Református Család c. 
kiadványukat. Megtudtuk, 
hogyan működtetik  az 
utcagyerekek házát. Erről 
az Axa c. kiadványukban 
tudósítanak. Kárpátalján 
a Nőszövetség szendvics 
akcióval indult a rászoruló 
gyerekek körében, amit nem 
régen az ingyen étkeztetés 
váltott fel.

A határon túli testvérek 2004. december 
5, a kettős állampolgárságról tartott 
népszavazás óta kérdezik, hogy kihez 
tartozunk, melyik népnek vagyunk 
tagjai, kik a mi testvéreink? Hordozzuk 

imádságban őket, ne csak az imanapon.
Záró áhítatban Dr Börzsönyi Józsefné 

ondi lelkész egybe csomagolta a napot. 
Útra valóként kaptuk, hogy vigyázzuk, 
őrizzük meg és adjuk tovább a kincset, 
amit  egyszerű, kopott cserépedénybe ad 
nekünk az Úr. Zárásként zenget a magyar 
himnusz.

Mielőtt haza 
indultunk megnéztük a 
Deszkatemplomot, amely a, 
város jellegzetes református 
temploma. Rönkfából 
ácsolt erdélyi jellegű. 1997-
ben leégett, összefogással 
két év alatt újjá épült. 
Mozgalmas, fárasztó, de 
lelkileg feltöltődött napot 
töltöttünk Miskolcon.

Visszaúton kiértékeltük, 
átbeszéltük a napot. 

Folytatjuk beszámolóinkat nagyobb 
közösségben is. Szeretnénk megosztani 
másokkal is élményeinket.

Simonné Bakó Mária

Gyülekezetünkben már tizenkilenc éve 
él és alkot a kézimunkakör. Sokféle szép 
munka őrzi a hétfőként összegyülekezők 
keze munkáját.

A közös munkát mindig Igeolvasással 
és imaközösséggel kezdtük. Eleinte 
havonta eljött hozzánk a gyülekezet egy-
egy szolgáló közössége, hogy karnyújtásra 
közelebb kerüljünk egymáshoz. Így 
ismertük meg a kórházban segítők 
szolgálatát, a kisgyermekeket látogatókat, 
az akkori diakóniai feladatok önkénteseit, 
s a kecskeméti főiskolákon lelkigondozó, 
bibliaköröket tartó lelkészeket és 
gyülekezeti munkásokat.

Ezeket a missziói feladatokat 
imádságban hordoztuk hétről-hétre. 
Különösen a megkeresztelt gyermekek 
és családjaik kerültek imádságaink 
elejére, hiszen keresztelőkor mi is – mint 
gyülekezet – ígéretet teszünk arra, hogy 
minden segítséget megadunk ahhoz, hogy 
a keresztelőkor elhangzott fogadalom 
valóra váljon.

Egy évvel ezelőtt az egyik szegedi 
gyülekezetben járva láttam, hogy a 
keresztelőkor a kisgyermek fejéről a vizet 
nem pelenkával, vagy a sapkával törölték 
le, hanem egy finom kis keszkenővel. 
Közelebbről aztán szemügyre vettem, s 

A keresztelõi keszkenõ



örömmel néztem a szép kis fehér hímzést és 
a megkeresztelt kicsi nevének kezdőbetűit. 
A lelkésznő elmondta, hogy a gyülekezet 
asszonyai nagy szeretettel készítik minden 
kisgyermek részére ezt az ajándékot.

Ezt a szép szokást hoztam haza 

Kecskemétre. Így kezdtük el ez év 
januárjában a keresztelői keszkenők 
készítését, mely vékony puplin anyagból 
készül, csipke széllel, apró hímzéssel.

Amikor a család már részt vett a 
keresztelői beszélgetéseken és tudható 
a keresztelés időpontja, akkor kerül rá 
a gyermek nevének kezdőbetűje. Így 
kapcsolódik össze a gyülekezet imádkozó 
és alkotó szeretete, így köt össze ez a 
szeretet nemzedékeket. Legyen jel e 
keszkenő Urunk bűnt törlő áldozatáról, és 
tegye személyessé minden megkeresztelt 
gyermek és családja életében.

Szabó Gáborné
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„Öreg korban is sarjat hajtanak…”

Zsoltárok 92, 15

Amikor vendégeink jönnek, már nem 
csak a Ráday Múzeum eddigi kiállító 
termeibe vihetjük el őket, hanem ugyanott 
egy szép új teremben, Böröcz Márta 
keramikusművész munkáit tekinthetjük 
meg. De nem is fontos vendégekre várni, 
mi magunk minél többször keressük fel 
a múzeumunkat, hiszen az ízlésesen, 
szakszerűen berendezett kiállításon a 
szívünk gazdagodik, és mindig találunk 
majd olyan dolgokat, amit csak most 
veszünk észre igazán!

Böröcz Márta az Iparművészeti 
Főiskola keramikus szakán végzett. 36 
éves művészi pályája során elsősorban 
vázákat, kaspókat, kisfigurákat készített, 
és több önálló kiállítása volt. 1993-ban 
a Pasaréti Református Gyülekezet aktív 
tagja lett, ahol Gaál Éva grafikusművésszel 
mély barátságot kötött. Ő bíztatta a biblikus 

keresztyén élet ábrázolására. Erre akkor 
lett igazán lehetőség, mikor Kecskemétre 
költözött. Ekkor új utakra lépett Márta, 
mind a témát, mind a formát illetően. Tehát 
nyugdíj után, volt ereje Istennel egy teljesen 
új dologba belekezdeni, vagyis Biblia 
által ihletett kerámiákat készíteni, melyre 
semmilyen mintát nem látott korábban. 

Ezek a munkák hit által készülnek. 
Márta így fogalmazta meg a különbséget, 
mikor együtt beszélgettünk:- „Sok művész 
meríti a témáját a Bibliából. Ma már ez 
divatnak számít. Legtöbben azonban a saját 
érzéseiken keresztül ábrázolnak, vagy ami 
ennél is rosszabb kifigurázva, szinte gúny 
tárgyává teszik a bibliai témákat. Én csak 
akkor fogok hozzá a végső megformáláshoz, 
ha az Úr mondanivalóját megértettem. Az Ő 
vezetését kérem a konkrét kiábrázolásban 
is, mert az a célom, hogy Istenről szóló 



bizonyságtétellé legyen minden egyes 
szobor! Munkám során sokszor tölt el 
csodálkozás, ahogyan Isten kijelenti a 
kegyelmét, többször olyan módon, amely 
messze meghaladja emberi értelmemet.” A 
„Bűnbánó Magdolna” és a „Meghallgatott 
imádság” című szobrok, például, azt 
ábrázolják, hogy az Úr elé mehetünk, 
mert Ő mindig kegyelmesen bánik velünk, 
minden cselekedete 
szeretetből fakad. 
A „Tékozló 
fiú hazatérése” 
szobornál az 
egymásba fonódó 
karok jelzik a 
bensőséges, tiszta, 
hit által kapott 
teljes bizalmat. Itt 
senki és semmi 
nem számít, csak 
az Atya ígérete, a 
v i s s za fogadása , 
és az, hogy mi is teljesen megbízhatunk 
benne. 

A gazdag kiállítási anyagot két fő 
részre oszthatjuk. A fali domborművek 
készültek el először. Ezek megalkotásakor 
is Isten vezetését élte meg Böröcz Márta 
keramikusművész. Tudta, hogy a kerámia 
görbül, vetemedik, mikor szárad, és hogy 
egy keretező sem vállalja, hogy bekeretezze 
így őket!  Hogy kerülhetnek fel akkor a 
falra? Ahogy a megoldásért imádkozott 
megakadt a szeme egy könyvön, mely 
iniciálékkal foglalkozott. Így adta meg a 
választ az imádságra Isten, és talált egyben 
jó megoldást Márta, és kódex betűkbe 
kerültek a kerámiák.

A szobrok már teljesen kecskemétiek. 
Mindegyik egyedi technikával, Isten 
vezetésével, Tőle kapott művészi ötletekkel 

készült, melyről megint sokat írhatnánk! 
Márta a gimnázium, és a főiskola alatt is 2-
2 évet szobrász csoportban tanult. 30 évig 
nem hasznosította ezt a tudását, és most 
Isten felhasználta azokat a tanulmányokat 
is. Sokat olvasott az eredeti öltözékről, a 
ruhák szövésmintájáról és színéről, hogy 
korhű legyen.                    Augusztus első 
hetében a Művészetek völgyében volt a 

kiállítás dombormű 
része. Az 1700-ban 
épült református 
t e m p l o m b a n 
l e h e t e t t 
megtekinteni őket. 

Végül újra 
Márta szavaival 
zárom a kiállításról 
készült sorokat: 
„ M i n d e n 
kegyelemből van, 
a most kapott 
tehetségem is. 

Isten hozzám való szeretetéből fakad, 
melyet igen nagy alázattal fogadok el, 
hogy alkalmas legyek jót adni, dicsőíteni, 
valamint hirdetni az Ő nevét. Hálás vagyok 
az Úrnak és a Kecskeméti Református 
Egyházközségünknek, valamint a Ráday 
Múzeumnak, hogy állandó nyitva tartással 
működteti a kiállítást, mely új lehetőséget 
nyújt számomra a bizonyságtételre.”

Az emberek pedig jönnek, sokszor 
örömmel, vagy éppen csodálkozva nézik 
a szobrokat, melyek új üzenetet hordoznak 
sokak számára. Isten megáldja a szépen 
kiábrázolt igehirdetéseket, pláne ha még 
Márta bizonyságtévő szavai kísérik! Éljünk 
mi is minél többször az igehirdetésnek 
ezzel a lehetőségével!

Somogyiné Ficsor Krisztina
lelkész
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Énekeskönyveink tükre

2006. július 16-án nyílt meg 
könyvtárunk előterében A magyar 
református gyülekezeti éneklés története 
énekeskönyveink tükrében c. kiállítás. 

A kiállítást Dr. Fekete Csaba a Debreceni 
Református Kollégium Nagykönyvtárának 
osztályvezetője nyitotta meg. Az 
alábbiakban a megnyitón elmondott 
beszéd szerkesztett változatát tesszük 
közzé.

„Mert bár énekesköny-
vekről és az énekeskönyvek 
történetéről van szó, az 
énekről szóló beszéd 
soha ne szorítsa ki, és 
ne hallgattassa el az 
énekelést! 

Ez a dicséretes kiállítás 
többek között arra hívja fel 
a figyelmet, hogy az ének 
és az énekeskönyv, nem 
önmagában álló valami, 
hanem összetartozik a 
szertartással és a Bibliával.  
Minden szertartásunknak 
a legfontosabb része közé 
tartozik a Biblia imádságos 
könyve a Zsoltár. 

Századokon át minden iskolás gyermek 
megtanulta a református iskolákban 
és minden konfirmálónak a lelkére 
kötötték, hogy hol is van igazi egyház? 
Két követelménye van, hirdettetik Isten 
igéje, és helyesen szolgáltatják ki a 
sákramentumot.  A Szenci Molnár év 
kezdeteképpen néhány évvel ezelőtt 
megjelent, az 1607-es az első genfi zsoltár 
mai kiadásban, Kálvin előszava magyarul 
először itt látott napvilágot. Hadd idézzem 
ebből Kálvin véleményét: „Alapjába véve 
a mi vallásos összejöveteleinken három 
dolog megtartását rendelte Urunk, és 
ez a három; az Ő igéjének hirdetése, a 

nyilvános és ünnepélyes imádság, meg 
az Ő sákramentumainak a kiszolgáltatása. 
Ami a nyilvános imádságot illeti ez kétféle 
lehet: vannak olyan imádságok, amelyeket 
csak egyszerű élő szóval mondunk, 
másokat meg éneklünk. 

Ez pedig nem valami újabbkori 
találmány, hanem amint a történelem 
bizonyítja, megvolt már az egyház 

t ö r t é n e t é n e k 
legkezdetétől fogva. 
Hiszen már maga Pál 
apostol sem pusztán az 
egyszerű élő szóval való 
imádkozásra buzdít, 
hanem az éneklésre 
is. És azt csakugyan 
tapasztaltból tudjuk, 
mekkora ereje és hatalma 
van az éneknek arra, 
hogy az emberi szíveket 
Istennek még forróbban, 
még szenvedélyesebben 
buzgón segítségül 
hívására és dicséretére 
indítsa és gerjessze föl. 
Arra magától érthetődően 

nagyon is ügyelni kell, hogy az éneklés ne 
legyen afféle könnyedén csapongó, hanem 
legyen benne súly és fenség.” Kálvin azzal 
a reménységgel adta ki a zsoltáros könyvet, 
hogy mindenki szentnek és tisztának 
fogja találni az éneklésnek azt a formáját, 
amelyet ebben a könyvben bemutattunk. 
Az éneklés léleképítő munkája nem 
szorítható pusztán csak a templom falai 
közé. 

Ösztön és eszköz lehet az ének, 
hogy dicsérjük Istent, szívünket hozzá 
felemeljük és az Ő erejéről, jóságáról, 
bölcsességéről és igazságos voltáról 
elmélkedve megvigasztalódjunk, hogy erre 
pedig mekkora a szükségünk, jóformán ki 
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sem lehet beszélni. 
A magyar református tudatban a fehér 

templom és a fekete zsoltár tartozik össze. 
Ma is csak feketébe kötött zsoltárokat lehet 
kapni vagy énekeskönyveket.  Ez a kiállítás 
nagyon szépen felhívja a figyelmünket 
arra, hogy nem ez volt az igazi református. 
A mi régi templomaink is színesek voltak. 
Ezeket aztán a XX. században sok helyen 
lefestették, un. református szürkére. 
A fekete, fehér meg szürke helyett, itt 
megláttuk, hogy őseinknek a buzgósága 
milyen szép színes dolog volt, ez 
szertartásaikra is vonatkozik, nem seszínű 

és színevesztett volt a szertartás.  Azért 
fontos, hogy itt lássuk együtt, ezeket a 
kiadásokat, mert a magyar énekeskönyvek 
története ehhez kapcsolódik. Had említsem 
még azt, hogy miért vannak itt Bibliák. 
Azért, mert Szenci Molnár 1607-ben 
fordította el a Zsoltárkönyvet, a Psalterium 
Hungaricum akkor jelent meg. A következő 
évben már Kálvin mintája szerint, - a genfi 
minta szerint- a Bibliához kötve jelent meg 
a Zsoltárkönyv. Attól kezdve egészen 
1805-ig minden magyar bibliakiadáshoz a 
zsoltárkönyv meg imádságok is hozzákötve 
voltak.  Érdekességképpen - Kálvin 
gyülekezeteiben a 150 zsoltárt, mind a 150-
et az összes versével 25 hetenként végig 
énekelte aki eljárt a templomba vasárnap 
meg szerdán. Ez a kiállítás maradjon meg 
mindenkinek az emlékezetében azzal, 
hogy tanuljunk a régiektől imádkozni, 
énekelni, hogy megmaradjunk!”

A megnyitón még elhangzott a 70. 
zsoltárt megnyitó fohász - Aditorium, 
Szegedi Gergely éneke a 451. dicséret 
énekeskönyvünkből, valamint 134. 
Zsoltár gyülekeztünk kamarakórusának 
tolmácsolásával és Mikesi Tibor kántor 
vezénylésével. A kiállítás megtekinthető a 
könyvtár nyitva tartásának idejében. 

Minden kedves gyülekezeti tagot 
szeretettel hívunk és várunk!

A Könyvtár munkatársai

A jókedvû adakozót megáldja az Isten

Szeretettel kérjük Kedves Testvéreinket lehetőségeik szerint segítsék gyülekezetünk 
sokrétű szolgálatát anyagiakban is! Megnövekedett terheink komoly nehézséget jelen-
tenek intézményeink fenntartásában, működtetésében. Köszönjük az imádságokat és az 
eddigi közös teherhordozást. Hisszük, hogy valóban Isten áldása nyugszik meg az Isten 
ügyére adakozók életén. Kérjük, hogy egyházfenntartói járulékukkal és a Kollégiumi 
Alapítványra fizetett felajánlásaikkal támogassák szolgálatunkat. Ennek reménységében 
fordulunk ezúton is kéréssel gyülekezetünk minden tagjához.

Egyházközségünk Elnöksége
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Köszönjük nekik

Energiaválság van a világban. 
Amelyik országnak van olaja, vagy más 
energiaforrása jó hasznot húzhat belőle! 
De a mi életünk, szívünk is hasonló 
helyzetben van. Oly gyakran elfogy az 
erőnk. Erőválság nehezíti folyamatosan a 
napjainkat.  Dávid is úgy vall magáról a 
63. Zsoltárban, hogy olyan a lelke, a teste, 
mint a kiszikkadt, kopár, víztelen föld.

Mi legyen velünk? Hol töltekezzünk? 
Megvallom őszintén, hogy nagyon 

irigyeltem azokat a testvéreket, akik 
augusztus 3. hetében az Emmaus 
házban gyülekezeti hetünkön lehettek! 
Én csak néhányszor tudtam kimenni a 
gyermekeinkkel, és el is mondtam egy 
csoportbeszélgetésben, hogy Nekik a 
legjobb! Azoknak a felnőtt testvéreknek, 
akik az egész hetet, reggeltől estig kint 
tölthették Emmausban! Jó volt nekik, 
mert ők egész nap élvezhették azt, 
amibe én – és velem együtt mások is 
– csak belepillantottunk! Először is 
a tisztán, gazdagon szóló Igét, mely 
úgy töltött, erősített az alatt a néhány 
alkalom alatt is! Ott van idő hallgatni, 
táplálkozni, megtisztulni. Van idő azzal a 
legfontosabbal foglalkozni, mely megtart 
minket mindörökre! Gazdagon vetette 
Isten a Magot. Másodszor olyan felemelő 
volt abba a szeretetlégkörbe belepillantani, 
amit egyedül Isten Lelkének jelenléte teremt 
meg a csendesheteken. Ahogy egymást 
segítették. Az egyik fájós lábú a másikat, 
mert az egyiknek a jobb, a másiknak a 
bal fájt…Ahogy figyeltek, beszélgettek 
egymással! Meg is jegyezte egy fiatal 
résztvevő, hogy ő eddig csak panaszkodó 
időseket ismert, akik betegségeik, bajaik 
miatt sírnak, de itt ilyet nem hallott! Mire 
egyszerre szakadt fel szinte minden idős 
asszonyból:” De hát itt nem fáj semmi, itt 
olyan gyógyító lenni!” 

De vajon a kecskeméti reformátusok 
közül csak ennek a 40-60 embernek van 
Isten megújító erejére szüksége? Nem 
gondolnám! Mégis, a sok reformátushoz 
képest csak ilyen kevesen vallották: „Ó 
Istenem… Utánad szomjazik lelkem, utánad 
sóvárog testem!” Most mindannyiónk 
nevében köszönetet mondok nekik, akik 
kint voltak az Emmausi csendeshéten, mert 
minden református helyett voltak kint. 
Nekünk tartották a lángot, melegítették 
a helyet, hogy majd ha észbe kap a 
kecskeméti reformátusság, akkor legyen 
hova kimenniük! Köszönöm azoknak az 
idős testvéreknek a példáját, akik nem azt 
sorolták, hogy mi minden jött közbe ezen 
a héten, ami miatt nem tudnak Istenre 
figyelni, hanem áldozatra készen voltak, 
csakhogy kimehessenek! Köszönöm, akik 
nem a maguk baján keseregtek otthon, 
hanem jöttek hittel, és vággyal gyógyulni 
Jézus Krisztus jelenlétébe! Köszönjük a 
példájukat, mert olyan só az ő életük, 
mely megtart bennünket is ebben a romló 
világban. Köszönöm Marika néninek, aki 
93 évesen olyan vággyal a szívében ült 
ott, hogy nem akart egy szót sem a földre 
esni hagyni! Köszönöm a fiataloknak, hogy 
akartak az idősek tapasztalatából tanulni, 
és mindenkinek, hogy jelenlétükkel 
nemcsak magukat, hanem a gyülekezetet 
akarták építeni!

Persze, ha ők ezt elolvassák, biztosan 
azt mondják majd: Hiszen mi erősödtünk, 
épültünk ott! Mi kaptuk a legtöbbet! 
Mint ahogy egyik kedves testvér mondta 
ott nekem: a legjobb témát választották 
nekünk, hiszen pont a mennyei ruhatárra 
van szüksége egy idős embernek, hogy 
ha el kell mennie innen a földről, ne 
találtasson meztelennek Isten előtt. Milyen 
jó, hogy már most felvehetjük a mennyei 
öltözéket! – Én mégis váltig azt állítom, 
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hogy az ő Úrhoz való vágyakozásuk 
ment meg bennünket többi kecskeméti 
reformátust, akiknek ezer kifogásuk van 
még. Ők tartották a lángot ebben az évben. 
Őket feltüzelte, de vajon jövőre nem 
kellene háromszor ennyien ott lenni?

Az az imádságunk, hogy mozduljon 
meg ez a gyülekezet, ha csendeshétre 
halljuk a hívást! Jöjjenek el presbitereink és 
családjaik, mint akik példái a nyájnak, az 
egyház alkalmazottai, pedagógusai, hiszen 
hogy tudnánk áldott módon dolgozni, ha 
a forrásból nem merítünk, és a különböző 
bibliaórák tagjai, akiknek testvéri 
ismerkedés lehetne ez a hét! ( A Széchenyi 
városi bibliaóra tagjai teljes létszámban 
ott voltak!) És minden református ember, 
hogy ne csak a nevünk legyen az, hanem 
élő kapcsolatunk legyen Jézus Krisztussal, 
a mi Urunkkal! 

Azt gondolom, hogy ahogyan minden 
embernek szüksége van arra, hogy naponta 
legalább egy negyed órát Istent keresse, 
Istennel beszéljen, ahhoz, hogy áldott élete 
legyen ( gondoljuk el, hogy mennyi idő 

töltünk el mással pld TV, számítógép stb.). 
Ugyanúgy szükségünk van évente egy 
hétre, mikor koncentráltan Isten szavára 
figyelünk. Egy ilyen hét az egész évünket 
megújíthatja! Biztos energiaforrás lesz a 
további napokra. Persze lehetnek sokan, 
akik az ország más konferenciáin vettek 
részt az elmúlt nyáron. Azt ugyanolyan 
jól tették! Mégis imádkozunk azért, hogy 
együtt lehessünk jövőre, hiszen ez által 
épül a gyülekezeti közösségünk, hogy 
megismerjük, és mélyebben megszeressük 
egymást.

Azzal zárom a sorokat, hogy mindez 
azért lehet a mienk, mert Jézus Krisztus 
nem a maga számára tartogatja az erejét. 
Nem annak örül, ha neki van, hanem ha 
szétoszthatja, ha minket meggazdagíthat, 
megsokasíthat általa! Ő nem hasznot akar 
húzni, hanem megáldani. Mert azért jött, 
hogy akik keresik Őt, akik vágynak utána, 
azoknak életük legyen, és bővölködjenek 
Őbenne és Általa!

Somogyiné Ficsor Krisztina
lelkész
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A CSALÁD - vasárnap délután

Jómagam egyke vagyok. Sajnos, 
a fiam is. Én emiatt még felnőttként, 
családanyaként is mélyen szenvedtem, 
(csupán édesanyám halála után fogadtam 
el igazán, hogy ez már örökre így marad). 
A fiam még mindig fájdalmas hiányát érzi 
az édes testvéreknek. 

Alapjában véve azonban mi mégis egy 
vidám nagy család vagyunk. A ház népét, 
egyben a szűkebb családi kört alkotja egy 
papa, aki mindig ráér, egy apa, akinek 
mindig dolga van, egy anya, aki mindig 
siet, vagy rohan, egy aranyos gyermek, 
aki még türelmetlen, egy örökbefogadott, 
hálás, de nagyon makacs tacskó, 2 hangos 
papagáj, és 2 közömbös, de a nekik kijáró 
figyelmet megkövetelő hal. És ez a családi 
kör kiegészül a féltestvérekkel, akiket 
ritkán látunk, az unokatesókkal, akik 
messze laknak, a keresztanyuval, és még 
számos drága emberrel, akik szívünkhöz 
közel állnak, de tőlünk távol laknak.

Így történt, hogy 10 éve, amikor 
Kecskemétre költöztünk, a vasárnap 
délutánokat a vasútállomáson töltöttük. 
Nem utaztunk sehova, csak álltunk, 
és néztük a vonatokat. Az érkező és 
induló vonatokat. Idegen embereknek 
integettünk, és ritkán, de előfordult, hogy 
egy-egy magányos utas, vagy még őszinte 
gyermek visszaintegetett. 

Fiamnak felcsillant a szeme, ha meglátta 
egy újabb érkező vonat fényeit, nekem 
pedig elhomályosult a szemem, amikor 
újabb hangos család tűnt fel ünneplőbe 
öltözve, kezében a virágcsokorral, amivel a 
család névnaposát indultak köszönteni.

Ekkor még szorosabban vágytam egy 
másik, egy nagycsaládhoz tartozni, aki 
befogad, és kapuja mindig nyitva előttem. 

Igazán akkor teljesedett be a családi 
hovatartozásunk, amikor lelkipásztoraink 

tavaly meghirdették a hónap utolsó 
vasárnapjára tervezett családos 
délutánokat. Örömmel jöttünk. Nagy 
örömmel és reményteljes várakozással 
jöttünk a református egyházközösség 
nagy családjába. Jöttünk, és azóta is 
jövünk az Úr házába, a testvérekhez, mert 
ott befogadtak, várnak bennünket, és 
örülnek érkezésünknek.

Az egyik lelkész már az udvaron 
várja az Úr gyermekeit. Milyen jó 
hallani, amikor mosolyogva így köszönt 
bennünket: „De jó látni Titeket, úgy 
örülök, hogy eljöttetek!” - ettől átjár a 
boldogság. 

Mintha hazajönnék.
Pszichológusok is állítják, hogy a 

család minden tagjának szüksége van a 
saját kis birodalmára, egy sarokra, ahol jól 
érzi magát. Ezeken a délutánokon, Isten 
hajlékában minden családtag megtalálja 
a saját kis helyét. Van például babaszoba. 
Puha plédek, meleghangú nagymamák és 
daduskák élvezik az aprókák gőgicsélését. 
A nagyobbak pedig bőséges programból 
válogathatnak, rendszeresen van 
kézműves foglalkozás, táncház, jó időben 
labdajátékok az udvaron, és felügyelet 
mellett rendszeresen úszhatnak az 
uszodában. Közben a termek mindegyike 
énektől hangos, zsoltároktól, melyben 
hálát adunk és áldjuk az Úr nevét. 

Amióta eljárunk a családos délutánokra, 
nagyon sok testvérrel szorosabb a 
kapcsolatunk. Azóta az Istentiszteleteken 
másként tekintünk egymásra. A hiten 
kívül összeköt bennünket még valami, 
egy láthatatlan, szoros kapocs révén 
összetartozunk. 

Lelkészeink játékosan vezetett 
bemutatkozásai alkalmával nem csak 
megismerkedünk, de megnyílunk az Úr, 
és egymás előtt. Minden egyes alkalommal 
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hallhatunk egy bizonyságtételt is, egy 
családi történetet, egy élő példát, egy 
megoldott-, vagy megoldásra váró 
problémát; majd elgondolkodunk: mások 
őszinte megnyilatkozása hol megértést 
és elfogadást eredményez, hol megoldást 
rejt magában, de minden alkalommal a 
felismeréshez vezet. 

Miután csoportokat alkotunk, a 
közös témához mindenki hozzászól. 
Ekkor kapjuk meg az ajándékot: AZ 
IGÉT. Számomra ez felér egy terápiával. 
Érzelmek, emlékek törnek fel, hol 
könnyeket, hol mosolyt csalnak elő, de 
rendre megkönnyebbülést hoznak. És az 
ige, az idézet minden egyes alkalommal 
úgy érzem találó. Eltölt a felismerés: éppen 
ez foglalkoztatott, éppen ezen tépelődtem, 
Istenem, köszönöm. Azt hiszem ezt többek 
nevében is elmondhatom: Azt a hitet 
erősíti mindannyiunkban, hogy „…az 
Úrnak terve van velem”.. 

Érdekesen alakulnak ezek a 
beszélgetések. Egy közös témától 
indulunk, egy a vezérfonalunk, és mégis, 
utóbb kiderül az Úr különböző területre 
vezérel bennünket. 

Repül az idő, sokszor nehéz 
abbahagyni a meghitt beszélgetéseket, 
de jönnek a kivirult gyermekeink. Persze 
a kicsik azonnal meg szeretnék mutatni 
a kézimunkát, a kis remekművet, amin 
az apró kezek szorgosan dolgoztak; és 
a nagyobbak is el szeretnék újságolni 

élményeiket az uszodából, majd 
valamelyikük odasúgja testvérének: „Van 
kint szendvics!” A hír futótűzként terjed. 
Kirohannak, és a lelki táplálék után jóízűen 
majszolják a sok finomságot abban a közös 
teremben, ahova mi felnőttek is követjük 
őket, ahol közösen megterítettünk, ahova a 
falatkákat már előre bekészítettük. Élvezet 
nézni, ahogyan barátkoznak, beszélgetnek, 
és közben minden elfogy a tálcákról. 

Senki sem siet haza. Olyan jó még 
pár szót váltani egyik-másik családdal, 
hiszen nemrég mesélt arról, ami bántja, 
ami foglalkoztatja. Most már felismerjük 
egymás gyermekeit, tudjuk, ki van 
kapcsolatban azzal, akit nemrég műtöttek, 
üzenhetünk annak a testvérünknek, 
aki nemrég szült. Elkérhetjük a finom 
habos sütemény a receptjét attól, aki 
mellett az elmúlt alkalommal ültünk, és 
megkérdezhetjük a most mellettünk ülő 
családtól: UGYE ELJÖTTÖK A JÖVŐ 
HÓNAPBAN IS?

Az ajtóban lelkészeink még egy utolsó 
testvéri, baráti bátorítással bocsátanak 
bennünket utunkra. Köszönjük.

 A kocsiban hazafelé menet azt 
mondtam a férjemnek: Tudod szívem, 
biztos vagyok benne, hogy ha ez a családi 
közösség vett volna bennünket körül abban 
a nehéz időszakban, biztosan támogatásra 
lelünk, és akkor most legalább a fiam nem 
lenne egyke. 

Terényiné Kelemen Éva
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Sokak tudatában az él, hogy 
konfirmáció a serdülő korosztály 
feladata. A kérdés felelet, a konfirmációi 
vizsga, hozzátartozik a diákkorhoz. Igen 
egyházunk hagyománya szerint l2 éves 
kor után kezdhető a felkészülés és 14 éves 
kor a konfirmáció „klasszikus” ideje. De 
nem a kizárólagos idő ez.

Mindig volt, de az 1990-es évek után 
megnőtt a felnőtt konfirmandusok 
száma. Egyházi rendünk szerint a 
felnőtt keresztség csak a konfirmációval 
együtt lehetséges. Ám sokan, akiket 
kisgyermekkorban megkereszteltek, 
maguk, vagy szüleik hibás döntése miatt 
kimaradtak a „klasszikus” korban a 
konfirmációból. 

Nem kell azonban kimaradniuk 
véglegesen! Sőt számukra egy olyan 
lehetőség nyílik, amely sokszor 
maradandóbb nyomot hagy lelkükben, 
mint a serdülőkori konfirmáció.

Miért? Mert először is, ez az Ő személyes 
döntésük, mert ez a konfirmáció előkészítés 
más. Itt minden felkészítő alkalom egy 
igazi, közösségi beszélgetést, egyben lelki 
közösséget jelent másokkal. Megismerik 
egymást, elmondhatják kételyeiket, 
tapasztalataikat, bizonyságtételeiket 
egymásnak. A szó szoros értelmében 
érősödünk ekkor egymás hite által. 

Az elmúlt év őszén kezdődött 
felkészítés után nagyszombaton volt 
a konfirmáció. Teljesen különböző 
élethelyzetű kis csoport volt együtt kb. hat 
hónapon keresztül minden héten pénteken 
este. Mindenki más volt, és mégis egyek 
voltunk. Együtt figyeltünk, kérdeztünk, 
kételkedtünk és bizonyosodtunk meg. 
Sokszor a felvetett kérdésre nem én, a 
felkészítő lelkész, hanem valamelyik 
felkészülő konfirmandus felelt. Többször, a 
kötött pontos időben kezdődő és pontosan 

60 perc után „hivatalosan” befejeződött 
óra után, még ott maradt valaki és volt 
alkalom személyes beszélgetésre. Máskor 
örömmel láttam, hogy a kapu előtt, az 
utcán megállva, egymással folytatták a 
beszélgetést még jó ideig.

A konfirmáció-vizsga sem kérdés 
felelet, hanem mindig egyéni döntés 
alapján kiválasztott bizonyságtétel volt. 

Szeretnék idézni az április 15-i 
bizonyságtételekből:

„…lassan húsz éve már, hogy minden 
karácsonykor ott vagyunk a templomban és 
hallgatjuk Jézus születésének történetét… 
kétezer évvel ezelőtt a bibliai pásztorok és 
napkeleti bölcsek indultak hogy megtalálják a 
jászolt , de nemcsak azt, hanem Jézust találták 
meg. … Ez a legfontosabb, mert ha csak a 
jászolt találjuk meg, akkor csak külsőség lesz 
keresztyénségünk… Ha Jézust találjuk meg, 
akkor Isten szeretetével találkozunk. Én is 
keresem őt, ezért készülök nagy várakozással az 
úrvacsorára.”

Más: „.. A Biblia által világossá vált 
számomra nem vagyok magányos, hisz az Úr 
mindig velem van életem minden helyzetében… 
Igéje által elveszi félelmemet, a csüggedést és 
arra tanít, hogy a múlt és jövő kutatása helyett 
a jelen szép pillanatait éljem meg Vele. … 
Boldog reménységgel bízom, hogy személyes 
életemmel a továbbiakban is megtapasztalhatom 
és bizonyíthatom Isten gondviselő szeretetét, 
melyet naponként tőle kapok.”

Más: „Az Úr az én kősziklám, váram, 
megmentőm… Nyomorúságom minden idején 
az Úrhoz folyamodom…Itt vagyok Isten 
rendelésedből, Ő tart meg engem, az Ő kezében 
vagyok!”

Igen ezek a bizonyságtételek nem 
megtanult kérdés feleletek, hanem átélt, 
megtapasztalt örvendező szavak voltak. 

Még azt is el kell mondani, hogy a 
bizonyságtevő felnőtt 5 konfirmandus 

Felnõtten konfirmálni
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közül 3 úgy hozta meg döntését, hogy 
először gyermeke „miatt” kezdett 
járni a templomba, mert gyermeke a 
református általános iskolába, vagy 
gimnáziumba járt. Velük együtt jöttek. 
És maradtak. Hiszem egy életre Krisztus 
kezébe, Krisztus által pedig a református 
anyaszentegyházunkban.

Szeretettel hívjuk továbbra is felnőtt 
testvéreinket, korhatár nélkül, - hisz a 
két évvel ezelőtti csoportban volt, aki 
betöltötte már a 60. évét.

Jöjj és ismerd meg őt, majd légy részese 
az Úrasztala közösségének és teljes jogú 
tagja református anyaszentegyházunknak. 
Hív az Ige: „…tartsa meg az én beszédemet 
a Te elméd, hogy megtartván az én 
parancsolataimat, élj! Szerezz bölcsességet, 
szerezz eszességet, ne feledkezzél el, se el 
ne hajolj az én számnak beszédeitől. Ne 
hagyd el azt, és megtart téged, szeresd azt, 
és megőriz téged! „ Példabeszédek könyve 
4: 4-6.

Varga László

KONFIRMÁCIÓ ELŐKÉSZÍTŐ

Hirdetjük a Kedves Testvéreknek, hogy terveink szerint október hónap-
ban felnőtt kionfirmáció-előkészítőt indítunk. Szeretettel hívjuk minda-
zokat, akik még nem konfirmáltak, éljenek ezzel a lehetőséggel, és vál-

janak egyházunk úrvacsorázó tagjaivá!
A jelentkezéseket a Lelkészi Hivatalban várjuk!

A nyár folyamán több szolgáló 
testvérünket is köszönthettük, illetve 
személyi változásokra is sor került a lelkészi 
közösségben. Az Emmaus-ház szolgálatát 
20 évig hűségesen végezte Varga Lászlóné 
Ilonka néni, helyét Szabó Márta vette át. 
Köszöntöttük a gyülekezetünkben 30 éve 
szolgáló Szabó Zsuzsannát és a 10 éve 
szolgáló Varga Nándort. Július 2-án búcsú-
zott Magyarné Balogh Erzsébet, akit Zsina-
tunk a Missziói Intézet vezetésével bízott 
meg. Lányi Gábor hatodéves teológus a 
Budapest-Budahegyvidéki Egyházközség-
be távozott, helyére Hajdú Bálint Kadosa 
hatodéves teológus érkezett. Szeptember 
17-én Pungur Bélát köszöntöttük 50 éves 
lelkészi szolgálata alkalmából.

Évfordulók, változások
Ószövetségi barangolás - Tölts egy 

napot az Ószövetség világában!

A világszerte népszerű 2 délutános 
szemináriumon (okt 14,15 du) 

izgalmas és változatos módszerrel 
juthatsz ismeretekhez úgy, hogy még 

jegyzetelned sem kell!
- Eddigi ismereteid az Ószövetség 

39 könyvéről egy nagy képpé állnak 
össze. – A Biblia kulcsszereplőivel 
közelről találkozhatsz. – Egy óriási 

térképen nyomon követhetjük a főbb 
földrajzi eseményeket. – Megtanuljuk 
összefoglalni az egész Ószövetséget 

77 jelben. – Régi üzeneteket 
alkalmazhatunk a mai életünkre.

A jelentkezéseket a 
Lelkészi Hivatalban várjuk!

(részvétel csak előzetes jelentkezés 
után lehetséges)

Tanfolyam



Október 4, szerda - 5 órakor házi 
bibliaóra Varga Sándoréknál (Béke fasor 
12)

Október 4, szerda - 6 órakor 
házi bibliaóra Mészáros 
Jánoséknál (Hegedűs köz 
24.)

Október 4-én, 5 órától 
Reményik-est lesz az 
Újkollégium Dísztermében. 
Reményik-est lesz az 
Újkollégium Dísztermében. 
Reményik-est lesz az 

A költő verseit Hűvösvölgyi 
Ildikó előadásában 
hallgathatjuk meg

Október 6-án  pénteken este 6 órától 
férfi kör a Pál családnál.

Október 7-én, szombaton 9 órától 
Nőszövetségi összejövetel a Tóth Endre 
teremben. A tagokat és az érdeklődőket 
szeretettel várjuk.

Október 8-án, a 9 órás istentiszteletet 
követően gyülekezeti kávéház lesz a 
Kiskonviktusban.

Október 11, kedd - 5 órakor házi 
bibliaóra Khin Józseféknál

Október 13-án, este 6 órakor 
Asszonykör a parókián Fodorné Ablonczy 
Margiotéknál.

Október 21-én, szombaton, 4 órától 
a Tóth Endre teremben vetítéses élő 

beszámoló a Mont Blanc 
csúcsairól a Családos kör 
összejövetelén.

Október 23-án, 17 órától 
megemlékezés az 1956-os 
forradalomról az Újkollégium 
megemlékezés az 1956-os 
forradalomról az Újkollégium 
megemlékezés az 1956-os 

Dísztermében
Október 25, kedd -  5 órakor 

házi bibliaóra Bajnóczy Lászlóéknál 
(Csabagyöngye u. 14)

Október 29-én du. 4-6 óráig családos 
délután a Tóth Endre teremben. 

Október 31-én, a Reformáció ünnepén 
istentisztelet 9 órakor templomunkban, 
este 6 órakor közös istentisztelet 
evangélikus testvéreinkkkel az 
evangélikus templomban.

Az esetleges változások miatt kérjük fi gyelje 
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 gyülekezeti 
teremben

kedd:
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 

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:
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
1⁄2 7 IFI bibliaóra az Ifjúsági Klubban 

szombat:
6 órakor hétvégi hálaadó istentisztelet
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Gyülekezetünkben a 
tavasz folyamán a gyüle-
kezeti, katonatelepi, 

általános iskolai és gimnáziumi csoportban összesen 
Májustól megnyitotta kapuit a Betlehem kapuja ját-

szóház, ahol hétköznap 8-12-ig várjuk a gyermekeket 
1-6 éves korig. Eddigi működése alatt sok gyermek és 
édesanya talált itt otthonra.

Május 11-én esperesi vizitáció volt egyházközségünk-
ben

Május 13-14-én hálaadó napokat tartottunk a 20 éves 
Emmaus-házban

Június 11-én gyülekezeti hittanos tanévzárót és csalá-
dos napotz tartottunk az Emmaus-házban.

Június 17-én Nőszövetségi közgyűlést tartottunk, melyen Dr. Svébisné Juhász Mártát 
választották elnöknek, Simonné Bakó Máriát titkárnak, Galambos Nándornét pénztárosnak

Június második felében megújultak templomunk ablakai. Hálás szívvel köszönjük gyüle-
kezetünk tagjainak adományait.

Július 16-án A magyar református gyülekezeti 
éneklés története énekeskönyveink tükrében címmel 
nyílt kiállítás a Könyvtár előterében.

Augusztus 10-én este a Partiumi Egyetem kórusa 
szolgált templomunkban.

Augusztus 20-án ökumenikus kenyéráldáson 
szolgáltunk a város főterén.

A nyár folyamán 10 hetet szerveztünk az 
Emmaus-házban gyülekezetünk minden korosztály 
számára.

a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója
Kiadja:

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

www.krek.hu
Felelős kiadó: Somogyi Péter
Szerkesztő: Laczay András

Híreink

Imádkozzunk!
- Adjunk hálát mindazért a sokrétű szolgálatért, amelynek rész-

esei lehetünk gyülekezetünkben!
- Könyörögjünk a diákokért és tanárokért, az intézményeink-

ben és a város más iskoláiban folyó hitoktatásért!
-  Mondjunk köszönetet Urunknak a nyári emmausi hetek áldá-

saiért!
- Fohászkodjunk azért, hogy gyülekezetünk növekedhessen, 

mind többen hitre jussanak és hitükben újulhassanak!
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