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Egy ház története

30 évvel ezelőtt (1976-ban) elhívott az Isten 
bennünket kecskeméti szolgálatra. Akkoriban 
komoly mozgolódás volt az ifjúsági munkában 
országszerte. Ifjúsági csendes napokat szerveztek 
mindenfelé, mi is bekapcsolódtunk. Felejthetetlen 
alkalmak voltak ezek, a Lélek munkálkodott …

Már az első nyáron konferenciára vittük a 
fiatalokat Kecskemétről Agárdra, nagy élmény volt 
ez nekik is és nekünk is. Évről-évre nőtt a jelentkezők 
száma, pedig előfordult, hogy 
hivatalos személyek odajöttek 
és összeírták a szülők 
munkahelyét, és igazoltatták 
a fiatalokat. De ez nem vette 
el a fiatalok kedvét és örömét, 
tovább nőtt a résztvevők 
száma. 

Lelkes gyülekezeti tagok 
vállalták a csoportok ellátását, 
és mindig úgy igyekeztek a 
konyhai munkával, hogy az 
igei alkalomra bejussanak. Együtt énekelték a sok 
szép ifjúsági éneket a csoporttal és együtt vártuk az 
ige magvát, megnyitott szívvel.

Kiderült, hogy van valahol konferencia felnőttek 
számára is. Nagyon kívántam elmenni és az Isten 
rövid időn belül lehetőséget adott. Megrázó élmény 
volt ez a találkozás Istennel és Ő elfogadott. Igéjével 
ezt meg is erősítette: „… megszabadított minket a 

sötétség hatalmából és általvitt az Ő szerelmes 
Fiának országába” (Kol. 1,13).

Ez a szabadulás olyan lelkesedéssel töltött el, 
hogy mindenkit konferenciára akartam vinni, de 
az agárdi ifjúsági házban csak kb. 25 fő számára 
volt hely. Ekkor adta Isten a gondolatot: ilyen 
nagy városnak, ekkora gyülekezetnek saját 
konferencia ház kellene! Isten elé vittük a kérdést 
és Ő megerősített bennünket ebben. Lelkesedéssel 

fogadtuk Istentől a gondolatot, 
és már indultunk is megfelelő 
tanyát keresni a Tiszához 
közel. De Szikrában és a Tisza 
körül nem találtunk ilyet, 
különben is nagyon drága 
volt arra minden. Csüggedten, 
de imádkozva jártuk a határt 
férjemmel, éreztük, hogy 
van valahol elkészített hely 
Istentől, csak meg kell találni.

Ekkor kaptuk a jelzést 
Szigethy Bélától, Nyárlőrincen van egy eladó tanya. 
Gyorsan mentünk megkeresni és elámultunk a 
környezet szépségétől. A homok „hegytől”, a házat 
körbeölelő erdőtől. Éreztük, ez az amire szükségünk 
van.

Ez 1983-ban volt. Ekkor még csak álmodni 
lehetett konferencia házról, vásárolni viszont nem, 
ez hamarosan kiderült. Engedélyt kellett kérni az 

„És felszáll az Úrnak dicsősége a város 
közepéből és áll a hegyre, mely a 
várostól keletre van.”
   Ezékiel 11:23
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egyháznak az állami fennhatóságtól, az viszont nem 
adott, új ingatlant nem vehet az egyház – mondták. 
De mivel állandóan Istentől kértük a segítséget, meg 
is adta a jó ötletet. A törvénykönyvből kiderült, csak 
akkor juthat új ingatlanhoz az egyház, ha az állam 
kisajátítja valamelyik meglévő ingatlanját.

Volt az egyháznak tanyás földje Kecskemét 
mellett, - lelkészi javadalmi föld – ezt ajánlotta föl 
az egyház, cserére. Még így sem akart megszületni 
az engedély, hosszú huzavona, többszörös elutasítás 
után, végül 1984-ben jött egy pár szavas levél, ami 
végül engedély volt, de megvolt!

Férjem sietett ki a helyszínre dobogó szívvel, 
meg van-e még a tanya. Félt, már biztosan eladták, 
de az udvaron nagy örömmel felfedezte a régi 
tulajdonost. Nem kelt még el a tanya? – kérdezte. 
De bizony elkelt volt a válasz, holnap megyünk az 
ügyvédhez lerendezni! A válasz mellbevágó volt! 
Mintha összeomlott volna valami …

De szólt az Isten ne csüggedj, én vagyok Istened. 
Ne add föl!

Tolódott a kérdés: Kedve szerint adta el? 
Hát nem – mondta a tulajdonos -, én a városban 
szerettem volna vásárolni egy lakást, de ez nem 
sikerült, csak cserelakást kaptam a város szélén.

És ha mi készpénzzel fizetünk?
- Akkor a maguké, mert így én is elérem a 

célomat!
Hát így történt a vásárlás, az Isten segítségével. 
Van terület bőven, a szomszédokat sem zavarja 

a gyermek zsivaj. Lehet játszani, sportolni, 
elcsendesedni, Istenre figyelni és hitünkben előbbre 
jutni. 

De hogyan lett a kis tanyából Emmaus ház?
A gyülekezet felelős presbiterei – mivel pénz 

akkor sem volt – olcsóbb tanyát szerettek volna. 
Került is olyan, de ott erdő nem volt és ilyen nagy 

terület sem. A kis tanya pedig a meglévő formájában 
a célnak nem volt megfelelő, át kellett alakítani. 
Ahhoz pedig pénzre volt szükség, az pedig nem volt 
erre a célra. Társadalmi munka is csak egyszer volt 
- leállították.

Férjem segélykérő leveleket írt, Hollandiába, 
Svájcba, Németországba, Franciaországba, de 
nem is válaszoltak, Úgy látszott minden kapu 
bezárult, semmi remény. Csüggedten, szomorúan 
imádkoztunk, éreztük itt csak az Isten segíthet.

És az Isten küldött valakit, Svájcból, Hans 
Bracknak hívták. Istennek hűséges embere volt ő 
– ezt élete, szolgálata mutatta. Jött és kérdezte: mi 
újság nálatok? Szomorúan mutattuk a kis tanyát, 
ebből szerettünk volna konferencia házat építeni, de 
minden lehetőség bezárult. Ő mindent meghallgatott, 
megnézett, lefényképezett és semmit sem ígért, 
hazautazott Svájcba. Mi pedig a lelkésztársakkal, 
barátokkal tovább imádkoztunk a konferencia ház 
elkészüléséért. Hans Brack. az aargaui kantonális 
egyháznál dolgozott, ott kiharcolt számunkra 
10.000 svájci frankot és ezt elküldte. Ebből azonnal 
megindult a munka. A terv az volt, bővíteni kell a kis 
házat. Egy kis hozzátoldás a végéhez és az elejéhez: 
konyha, fürdőszoba és közösségi hely számára; 

ledobni a tetőt, emeletet ráépíteni, lakószobákat 
kialakítani. De ez az egész csak terv maradt! 
Mert a valóság az volt, hogy nem volt alap a ház 
alatt és nem lehetett se hozzá, se ráépíteni. El 
kellett bontani az egészet!. Férjem szolgálat miatt 
csak délután tudott kimenni, akkorra a kis házat 
eldózerolták a laposba! Ez a látvány iszonyatos 
volt.
Mi lesz most? Hogy áll a presbitérium elé? Miből 

lesz új épület? Ez volt a mélypont! Nem volt más 
lehetőség, csak Isten elé borulni és Tőle segítséget 
kérni. Közben még nehezebbé vált a helyzet, 
mivel tilos volt társadalmi munkát szervezni, 
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fiatalokat, presbitereket oda kivinni, szószékről 
adományt gyűjteni. Úgy látszott mindennek vége. 
A pénz kevés egy új ház megépítéséhez, akkor 
még nem tudtuk, hogy több helyről is érkezik majd 
adomány.

Eszünkbe jutott a beiktatási Ige: „Kelj fel és 
egyél, mert erőd felett való utad van.” És felkelt 
és elindult a „kecskeméti Hórebig”, a nyárlőrinci 
„homok hegyig” és elkezdték a munkát, amit az 
Isten mutatott. A pénz – tudta – nem elég, de ha az 
Isten azt mondja „kelj föl és kezdj hozzá”, akkor 
indulni kell, mert ez az Isten akarata.

Ekkor 1984. ősze volt. Az Isten gondoskodott 
jó munkatársakról is, akik 
szívvel-lélekkel végezték a 
munkát. Ez hamarosan kiderült. 
Amikor fogyóban volt a tégla 
felfedezték, hogy a fölszámolásra 
ítélt református temetőben 
ott áll kupacokban a kripták 
szétbontásakor visszamaradt 
nagyon jó minőségű tégla. 
Megbeszélés után fölpakolták, 
kihordták, beépítették és nem állt 
meg a munka. Amikor elfogyott 
a pénz és a tégla, megérkezett 
az újabb adomány Svájcból, nem 
kellett leállni az építkezéssel, 
mert az Isten volt a „Főrendező” 
és Ő mindenről gondoskodott.

Tudniillik Hans Brack 
fölkeresett Svájcban öt olyan 
gyülekezetet, akik soha nem 
adakoztak, mondván majd, ha tudjuk mire költik a 
pénzünket adunk! Amikor meghallották konferencia 
házunk történetét, elkezdtek gyűjteni a ház építésére. 
Tőlük jött több részletben adomány, a nagy 
„Rendező” megszervezte. Amikor ezt megkaptuk 
nagy volt az öröm. 

Így gondoskodott az Isten folyamatosan a ház 
építéséről.

1985. őszén elkészült a ház, már látszódott, hogy 
1986 tavaszán befejeződhetnek a belső munkák is, 
nyáron elindulhatnának a konferenciák, de a tilalom 
élt, senki nem mehet a gyülekezetből a területre. 
A rossz hír viszont elterjedt a gyülekezetben; 
kacsalábon forgó nyaraló épül a presbitérium tudta 
nélkül…

Ekkor személyi változás történt, új esperest 
kaptunk Szabó Gábor személyében, és a hozzánk 
érkező püspök megkérdezte: mi van azzal a 

tanyával, ami úgy felborzolta a kedélyeket az Állami 
Egyházügyi Hivatalban? Mutasd a terveket! Amikor 
meglátta, azt mondta: Ne törődj semmivel, fejezd be 
és használjátok! Ezt elmondanád a gondnokunknak 
is? A püspök szavára az ügy mellé állt a gondnok 
is. De hátra volt még a presbitérium tájékoztatása. 
Legjobbnak látszott kivinni őket a helyszínre és 
megmutatni a házat. Rendkívüli presbiteri gyűlést 
hívott össze férjem ott a helyszínen.

Ezt soha nem felejtem el! Ott álltunk az udvaron 
a nyárfák alatt, szemben az épülettel és énekeltük 
„Te benned bíztunk eleitől fogva”. Éreztük ez a föld 
az Istené, ez a föld egy Szentföld. Többen sírtunk 

az örömtől, megható pillanat 
volt. A ház megtekintésekor 
mindenki láthatta, ez a ház nem 
nyaraló, hanem alkalmas hely 
a gyülekezetnek csendes hetek 
számára.

Örömmel vettük birtokba 
1986. május 11-én és 
megindulhattak nyáron a 
konferenciák. A gyülekezet 
nagy része belelkesedett, 
jöttek segíteni: takarítani, 
főzni, kertészkedni, disznót 
vágni. Mindenre volt segítség. 
Hamarosan kiderült kicsi a 
40 férőhelyes ház, tovább 
kell építkezni. A másodikként 
megépült ház a tornácos ház fele 
volt, ezt a munkát 1986-1987 
telén végezték el.

Majd 1992. őszén lealapozták a túlsó házat, 
egy nagy előadót beletervezve. 1993. tavaszán el 
kezdték építeni a falakat. Pénz ugyan nem volt, csak 
kevés, de azt mondta a férjem, addig építjük, amíg 
pénz van, az Isten majd gondoskodik a többiről. 
Valóban így történt „Látta az Úr a szükséget, küldött 
segítséget”.

Bejelentkezett egy svájci kiránduló csoport 
Seengenből Paul Bopp vezetésével, ott fogadta 
őket a presbitérium egy vacsorával. Nagyon tetszett 
nekik a mi konferencia házunk és a lelkész feltette 
a kérdést: Az épülő új részt a tél előtt befejezitek 
ugye? Biztos nem, hisz nincs rá pénz. De hát tönkre 
mennek a falak! Majd letakarjuk nylonnal – volt a 
válasz. Nem szólt rá a lelkész semmit, de mikor 
hazaértek Svájcba családi körben megbeszélve 
gyermekei elkészítették az első ház papír makettjét, 
rajta volt az „A” és az „Ω” és az, hogy Emmaus 
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ház Kecskemét. Rajzoltak rá sok-sok cserepet 
bevitték a seengeni templomba, elmondták, hogy 
elakadt a konferencia ház építése pénzhiány miatt és 
elkezdték árulni a papír cserepeket. Ráírták annak a 
nevét a cserépre, aki megvette. Testvérek lettek ők a 
Jézus Krisztusban.

A cserepek gyorsan elkeltek, de mi erről semmit 
nem tudtunk, csak folyamatosan imádkoztunk: 
Uram segíts, hogy valahogyan elkészülhessen a 
bővítés.

1993. szeptemberében bejelentkezett Seengenből 
egy küldöttség, és letettek az Úrasztalára egy 
borítékot, benne a cserepek árával. Kaptunk egy 
díszcserepet is, ami megtalálható a belépőben és 
kaptunk egy igazi svájci kolompot, amit kineveztünk 
a ház harangjának, a testvéri kapcsolat jeleként. 
Most már gyorsan készítsétek el a tetőt a házra 
- mondták nagy örömünkre. Így tudott elkészülni 
a túlsó épület, majd a tornácos ház kibővítése a 
„vaslépcsős” és a „falépcsős” résszel. De a konyhánk 
nem volt megfelelő az uniós előírásoknak. Átépítést 
kellett elvégezni rajta komoly összegért. De miből? 
Ekkor kiderült, van egy pályázat, ami segíthet: a 
„Széchenyi terv”. Ennek segítségével készült el 
az új szárny a szép ebédlővel, az előírás szerinti 
konyhával, 2001. őszén és 2002. tavaszán.

Közben folyamatosan kialakítottunk játék és 
sport lehetőséget a szabadidő eltöltéséhez, de a 
lényeg, a házban folyó lelki-munka volt, amiben 
évekig én is részt vehettem, a ház vezetési gondja 

mellett. Nagyon sok örömet találtam mindkettőben. 
Megtiszteltetésnek vettem, hogy az Isten rám bízott 
ilyen fontos dolgot.

Lelki otthonná lett ez a ház a gyülekezet 
számára, a Jézussal való találkozás helyévé, úgy, 
mint a Jeruzsálem melletti Emmaus falucska a biblia 
tanúsága szerint.

Egyik női konferencián adta elénk az Isten 
az ezékieli igét, ami az előadó falán található „és 
felszáll az Úrnak dicsősége a város közepéből és 
áll a hegyre, mely a várostól keletre van” (Ezékiel 
11:23).

„Így szól az én Uram az Úr: összegyűjtelek 
benneteket a népek közül… és nektek adom Izráel 
földjét… Egy szívet adok majd nekik és új lelket 
adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet és 
hússzívet adok nekik, hogy rendeléseim szerint 
éljenek… Az én népem lesznek, én pedig Istenük 
leszek.” (Ezékiel 11:17,20)

Hív az Isten időnként bennünket az Ő földjére, 
hogy átformálhassa és tanácsolhassa életünket, 
lelki sebeinket gyógyíthassa, békességünket 
helyreállíthassa.

A 20 év alatt sokak megújulására lehetett ez a 
ház, legyen áldott érte az Isten.

S.D.G. – Egyedül Istené a dicsőség.

Varga Lászlóné
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IFIHÉT EMMAUSBAN

„Menjetek be kapuin hálaadással” – léptek be az 
ifjak augusztus végén Emmaus kitárt ajtóin átélve a 
100. zsoltár üzenetét. Ezt az éneket legtöbben ebben 
a táborban tanulták meg, s ez is segített megteremteni 
az együttlét hangulatát. A héten „GYÖKEREINKRŐL” 
beszélgettünk. A délelőtt témája ugyanis a 
„Reformátusságunk” volt, ehhez járult délután a 
„Magyarságunk” sorozat, az esti evangélizáción 
pedig az „Emberségünk” volt az igehirdetések alapja. 
E három különböző területen voltak a programok… 
A népművészetekről Szabó Gáborné Kati nénitől 
hallottunk…Néptáncainkról tánctanítással és videó nézéssel egybekötött előadást hallhattunk a 
Hamar testvérektől…Népszokásainkról, néphagyományainkról Küllős Ilona tartott előadást…A 
népzenéről, s főleg a népdalokról Kálmán Lajos bácsi tartott emlékezetes előadást…Kiadós 
vacsora, majd egy kis séta, hintázás vagy éneklés után következett az esti evangélizáció, melyet 
Varga Laci bácsi tartott minden nap…

(1990)

IFIHÉT EMMAUSBAN

„Jó kis mischung”, „Dezoxi ribonukleinsav”, „Aktakukac”, „Csipet-csapat”, „Áfonyabokor” 
– hallatszott a kecskeméti gyülekezeti ház udvarából augusztus utolsó hetében, ami köztudottan 
a fiataloké. „Mégis milyen tábor van itt?” – kérdezhette volna egy eltévedt vándor e röpködő 
kifejezések hallatán. S bizonyára még jobban meglepődött volna a válaszon: „Ez egy keresztyén 
tábor.” A fenti kifejezéseknek látszólag semmi köze sincs az evangéliumhoz, ám mégis fontos 
szerepet töltöttek be a hét során. Ugyanis az ifihét témái az „Indulataink” voltak, s délutánonként 
szerepjátékokkal próbáltuk megeleveníteni azokat az indulatokat, melyeket átélnek az emberek. 
Öt előadáshoz s beszélgetéshez kapcsolódtak ezek a játékok, a hét napjaihoz fűződve. Félelem, 
Harag, Közömbösség, Öröm, Féktelenség voltak a napi témák…S este az evangélizációkon 
lelkészek a Biblia alapján mutatták a megoldást, hogyan lehet győzni az indulataink felett…
Hisszük, hogy sok minden ott maradt, s nem hoztuk vissza hétköznapjainkba…

(1991)

EMMAUSI ÉLMÉNYEK

Mikor megérkeztem, nagyon nyílt és őszinte légkör fogadott. És örömteli. Örömteli, mert 
először egy olyan lány örült nekem, akit bár ismertem, de sohasem hittem volna, hogy felfigyel 
rám. Úgy örvendezett, mintha legjobb barátnők lennénk. Utána több ismerőssel találkozva 
hasonló élményben volt részem. Már másodszor vagyok Emmausban, de mégis meglepett, hogy 
mennyire nem játszik szerepet a nemek közötti különbség. A lányok nem játszották az eszüket a 
fiúk előtt, a fiúk pedig nem udvaroltak (minduntalan). Úgy éreztem magam, mint Krisztus előtt, 

EMMAUSI TÜKÖRCSEREPEK
Válogatás a 20 éves Emmaus ház

dokumentált beszámolóiból, bizonyságtételeibõl
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hiszen nála sem fog számítani ez a különbözőség. Ettől oldott és fesztelen volt a társalgásunk…
Sok-sok ige szólt a szívemhez. Ezek közül egy, ami azt üzente, hogy jó, amit csinálok, csak 
folytassam: „Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, 
mert bár kevés erőd van, mégis magtartottad sz én igéimet,és nem tagadtad meg az én nevemet.” 
(Jel 3,8)…

(1993)

HOGYAN KÉSZÜLT GYÜLEKEZETÜNK IFJÚSÁGA A 94. ÉVRE?

Mindig is vártam az olyan szilvesztert, amikor az 
ifi töltheti az Emmausban az ó év utolsó és az új év 
legelső napjait. Az „együttlakás”, az éjszakába nyúló 
beszélgetések (mivel nem kell attól félni, hogy az 
ember lekési az utolsó buszt) különleges ízt adnak 
ezeknek a napoknak. Ebben az évben a sáfárság volt 
a témánk…A három nap alatt az előadásokon és 
beszélgetéseken tisztázódtak a sáfárság és a kufárság 
közti különbségek (pl. az előbbi olyan szolga, aki 
felügyelő is), az aktív várakozás jellemzői (a sáfárnak 
ugyanis nemcsak Ura, de feladata is van) és a jó sáfár 
legfontosabb tulajdonságai (bölcs, józan, élelmes, határozott, hűséges)…

(Ifi)

A serdülő ezen a télen is kimehetett Emmausba ugyanúgy, mint tavaly. Jó volt elcsendesedni 
Isten Igéje felett, élvezve a csendet, távol a város zajától. Témáinkat a napi Igéhez alkalmazkodva 
választottuk ki. Beszélgetéseink teljesen kötetlenek voltak, a megadott résszel kapcsolatban. 
Hozzám, személy szerint az első nap témája szólt. Ekkor Isten tervéről volt szó. El kell fogadni az 
Ő terveit, mert Ő ismer, és tudja, hogy mi a jó nekünk…

(Serdülő)

Isten kegyelméből az 1993-as esztendő karácsonyi szünetében eltölthettem egy pár napot 
gyülekeztünk Emmaus házában a PICIFI-vel. Nagyon 
jól sikerült! Nagyszerű volt a társaság hangulata, s 
ráadásul a finom ebédek mellett érdekes és aktuális 
témák kerültek terítékre…Rá kellett döbbennünk, hogy 
a várakozás (2Pét 3,10-13), azaz Krisztus jövetelére való 
készülés mennyire kimarad keresztyén életünkből…
Hiszem, hogy mindenki élményekkel gazdagodva, 
lelkileg megújulva, feltöltődve térhetett haza…

(Picifi)

IFIHÉT EMMAUSBAN

Az egész úgy kezdődött,…hogy megérkeztünk az Emmaus házba, ahol már tárt karokkal 
és - ami szintén sokaknak jól jött – reggelivel fogadtak bennünket a Kecskeméti Református 
Gyülekezet ifjú pásztorai és a lelkes személyzet. Azután kiderült, hogy program is van, (csakhogy 
legyen mihez tartani magunkat). A hét központi témája a szóban és tettekkel való bizonyságtétel 
volt… Nehémiás cipőjébe (sarujába) bújva építgettük Jeruzsálem falait és egymás hitét… A 
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héten működésbe léptek a jóságos angyalok is az „őrangyal-játék” jóvoltából… Összegzésül 
azt lehet mondani, hogy azért a jó hangulat mellett komoly áldásokat kaptunk, azt hiszem, 
mindenki testben és lélekben megerősödve térhet haza, felvévén a „hitnek pajzsát és az üdvösség 
reménységének sisakját”, ami (mármint a sisak, vagy egyéb fejfedő) a hét vége felé amúgy is 
aktuális lett, mivel elromlott a szép nyári időnk.

(1994)

EMMAUSI NEHÉMIÁS

Bár ez a két név távol áll egymástól, egy rövid időre mégis szorosan összekapcsolódtak. Idén 
augusztusban a Kecskeméti Református Egyházközség nyárlőrinci Emmaus házában ifihéten 
vettünk részt. Nehémiás könyvét boncolgattuk, de az egy hét szűkösnek bizonyult. Így november 
25-27. között ismét találkoztunk – egy ifihétvégén -, hogy a kimaradt részeket pótoljuk…Fontos 
volt számunkra, hogy megtaláljuk a párhuzamot Nehémiás és a mi saját életünk között. Isten 
kegyelméből újabb és újabb üzenetekre leltünk. Nehémiás valóban Istennel járt, minden 
gondolatát, tettét Istennel kísérve végezte – a munkák előtt, alatt, után mindig imádkozott -, és 
ennek köszönhette, hogy felismerte a nem az Úrtól levő dolgokat…A sok nehézség, támadás 
ellenére Isten befejezte munkáját, Jeruzsálem fala felépíttetett, mert az Úr nem hagy félmunkát!

(1994)

FIATALOK BIZONYSÁGTÉTELE A 10 ÉVES ÉVFORDULÓN

Emmausban az az öröm ért…,

„…hogy az Öröm elért. A Jézus Krisztusról szóló 
örömhír a szívemig ért. A csend öröme, a békességé, 
az elcsendesedésé. A szüntelen megújulásé, az alázaté, 
az Istenben való elmélyülés, elcsendesedés helye. 
Mindent a Seregek Urának féltő szeretete vitt, visz és 
továbbra is vinni fog véghez.”

„Szorongtam és elvétetett a szorongásom, 
örömtelen, céltalan élettel készültem oda, örömmel 
mehettem onnan el és megviláglott életem célja 
– megismertem Krisztus valóságát – megtértem Hozzá. 
Öröm Vele éln!”

„Mikor először meghívtak Emmausba, már ismertem Jézus Krisztust. De nem ismertem 
a testvéreimet, nem ismertem a testvéreimmel való közösség örömét. Mikor először voltam 
kint, rájöttem, hogy szükségem van egy közösségre. Mikor másodszor voltam, arra jöttem rá, 
hogy a kecskeméti református közösségre is szükségem van. Azóta is örömmel járok ebbe a 
közösségbe.”

„…hogy találkozhattam olyan ifibeli társaimmal, akikkel korábban sokat találkoztam, 
beszélgettem, de most évente egyszer-kétszer találkozom csak. Jó volt és jó újra megtapasztalni 
azt, hogy bár az idő, a hely elválaszt bennünket, Krisztusban egyek vagyunk. Mindent lehet ott 
folytatni, ahol korábban, talán évekkel ezelőtt abbahagytuk. Úgy gondolom az ilyen barátságok 
az igaziak. Jó az alapjuk.”

„Ráébredtem, hogy egyedül nem megy, egy kicsiny testrész sem működik az egész nélkül. 
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Ma már tudom, sehol máshol nincs helyem, mint az Övéi közt. A hála és az öröm azóta csak 
fokozódik a szívemben. Dicsőség ezért az Úrnak!”

„Idő, csend, biztonság.”

„Emmaus számomra mindig csend – egy parányi megállás a világ forgatagától messze. Örök 
élmény marad mindaz, amit itt az Úrtól kaptam. Megannyi beszélgetés, helyretétel, elcsendesedés 
és sok-sok új ismeretség. Az Úr Jézus itt tanított meg örülni, szabadnak lenni. Emmaus Igével 
áldott lelki otthonom nekem is.”

„Emmaus nem egy épület, hanem a HÁZ. A HÁZ, ahol otthon vagyok, ahova haza megyek. 
Kecskeméti életem ott kezdődött. Ott értettem meg, hogy Isten nem csak új lakóhelyet és 
munkahelyet adott, hanem egy közösségbe helyezett, ahol szolgálnom lehet. Minden hét, amit ott 
töltök, mélyíti kapcsolatomat Istennel, keresztyén életem mérföldkövévé válik.”

Miért jó Emmausban lenni?

„Nagyon szeretek Emmausban lenni, olyan közösségben, ahol mindenki a testvérem( vagy 
nagyon sokan) és a világi dolgok, nehézségek 
kirekesztettek. De nem csak a nyári hetek ilyen 
maradandó emlékek, hanem a téli csendes napok 
is. Sok áldást tartogatott tavaly szilveszterkor is 
a közös ifi-picifi „hét” is, ahol az ifjúsági közösségek 
kerülhettek közelebb egymáshoz.”

„Első emmausi élményem az volt, mikor 
kb. 11 évesen az otthoni gyülekezet gyerekeivel 
voltam itt. Nagyon jól éreztem magam. Azóta is 
szívesen veszek részt egy- egy héten, és hiányzik, ha 
egy nyár Emmaus nélkül telik el.”

„Az a jó, hogy olyan emberek csinálják, vezetik, akik szívből teszik, és igazi küldetésük van.”

„Egy ember egy helyre „nyaralni” általában egyszer megy. Emmausban az a különleges, hogy 
habár ugyanaz (csak bővült pár épülettel), mégis más, hisz új és meg-megújuló üzenetet tartogat 
számunkra évről évre.”

„Két legújabb s talán legjobb élményem a ’95-ös szilveszter az ifi-picifi keretében, a másik, 
mikor életemben először szolgálni, igét hirdetni mentem ki. Az Emmaus most már automatikusan 
a nyári programok között van. Régebben nekem tanítottak és így erősítettek hitben, most én 
tanítottam – igaz csak 1 napig – mégis erősebb lettem. És ami fontos, olyanok tanítanak, akik 
szívből teszik, amit tesznek, és barátokat is szereztem.”

SZOLGÁLÓK BIZONYSÁGTÉTELE

„A kecskeméti Gyülekezet Emmaus háza – lelki otthon. Ez az otthon hozzátartozik a 
gyülekezethez, annak otthona. Amikor hálát adunk a tíz esztendőért, látjuk, milyen kegyelmes 
volt hozzánk Urunk, Aki megengedte, hogy évről-évre növekedjen, épüljön, fejlődjön, ez az 
otthon. Emlékezünk és hálát adunk az ajándékokért…Mindezekért áldjuk az Urat, Aki előttünk 
járt és jár ajándékozó, otthont teremtő szeretetével, hiszen Ő az Úr Emmausban is.”
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„…Imádságok sora épült ebbe a házba. 
Meg kellett tapasztalni, hogy az Úr építi 
és azt is, hogy neki gondja van rá… Aki e 
földre lép, tudnia kell, hogy szent föld ez, az 
Istené! Aki itt szolgál, az Istennek szolgál. 
A lelki munka mellett nagyon fontos a 
gyülekezet kétkezi munkája…”Szolgáljatok 
az Úrnak örvendezéssel!”, hisz ezen a 
helyen dolgozni Istennek tetsző dolog.”

„Isten kegyelméből már 10. éve minden 
nyáron részt vehettem a gyermekhetek 
munkájában a gyülekezet Emmaus 
házában…Néhány éve az a nagy öröm 
társul ezekhez a nyári hetekhez, hogy az egykori kis tanítványok immár munkatársak. Velük 
együtt, közösen imádkozva, keresve az Evangélium üzenetét lehetünk a gyermekek között. Nagy 
bátorítás és megújító erő számomra minden emmausi gyermekhét…

„Hiszem és vallom, hogy Isten magáénak tudja ezt a hajlékot, és fáradhatatlanul munkálkodik 
ebben a „műhelyben” is. Jó átélni, hogy Ő a Házigazda, minden eszköz az Övé és Ő tudja mit és 
hogyan kell használni, hogy életek formálódjanak, közösségek alakuljanak, testvéri barátságok 
szövődjenek. Itt valóban különös szeretettel veszi kézbe az embert Isten. S ez a hely az újjáteremtés 
„műhelye” is, ahol új életek születtek és születnek…”

„Ha kimondtam a gyülekezeti házunk nevét… mindig nagy öröm töltötte el a szívemet. 
Hiszem, hogy nemcsak különösen megáldott szolgái vannak Istennek, akikre többet bíz, sok 
gyümölcsöt ad általuk, hanem vannak különösen megáldott, kiválasztott helyek is, ahol Isten 
jelenléte még nyilvánvalóbb… Csodálatos élmény volt a készülés is ott mindig. Isten különös 
módon megnyitotta az Ő Igéjét… Egyszerűen Ő szól, Ő áldja meg az Emmaus házat…

(1996)

HA NYÁR, AKKOR EMMAUS

„Istennek hálát adva kilenc héten keresztül csendülhetett fel gyermekek, ifjak ajkáról az Istent 
dicsőítő énekszó… Mai világunkban ez nem kis dolog, hiszen annyi értéktelent és értékesnek vélt 
zenét, együttest hallgatnak fiataljaink s Emmausban magvalósult a puszta torokból való éneklés,  
zongorakísérettel (ezen a nyáron értékes hangszerrel gyarapodott Emmaus – szép digitális 
zongorával) vagy gitárkísérettel szólaltak meg sok száz ajkon szép lelki énekeink, dicséreteink…
Az ifjúsági heteken – átmenő forgalommal együtt (hiszen mindig van, aki csak egy-két napra 
látogat ki) – közel 400 fiatal vehetett részt.”

(1996)

EMMAUSI GYERMEKHÉT

„Ezen a nyáron is három héten keresztül gyermekzsivajtól volt hangos az Emmaus ház és 
környéke. Hetente mintegy 87-95 gyermek vett részt a konferenciákon. Nagy öröm volt számunkra 
együtt játszani, versengeni és úgy együtt élni, heteken keresztül, hogy a középpontban a Szentírás 
tanítása volt. Erre a vezetésre naponta szükségünk van, ezt kerestük együtt gyermekek és 
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hitoktatók, ifjak és idősebbek. A munkatársak közössége a gyülekezet ifjúságából, hitoktatókból, 
tanító-hitoktatói főiskolásokból állt elő. Imádságos szívvel készültünk előre együtt, hiszen az 
Úrtól, mint megbízónktól kaptuk a feladatot: A teljes Írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra…
(2Tim 3,16)….

(1996)

EMMAUSRA – VISSZATEKINTVE

„Nyaranként nemcsak a családi kör, 
nemcsak a gyülekezet templomi közössége 
szolgál épülésünkre, hanem a „lelki otthonná 
vált hajlék” is: Emmaus házunk. Istennek 
legyen hála, hogy idén is benépesülhetett 
a ház, s hol gyermekek, hol diákok, hol 
ifjak vehették birtokba hétről-hétre a „régi” 
és az „új” valamint a „tornácos” szobáit, 
termeit. Tíz teljes és egy fél hetet töltött kint 
az ifjúság többnyire telt házzal. Elsőként a 
Református Általános Iskola diákjai…Ezt a 
konfirmandusok hete követte…Július első 
hete a gyülekezetünk gyermekeivel telt 
meg…Ezt két gimnazista hét követte…Ezt 
követte az ifjúság fiatalabb részének hete…
Augusztus első hete ismét a hittanos gyermekeké volt…Ezt követte a zenei hét, ahol zenét 
kedvelő, énekelni szerető fiataljaink gyűltek össze…Utána következett az ifihét…Ezt követte 
néhány nap, amikor a fiatal házasokból álló közösségünk, a „páros kör” vehette birtokba a 
házat…Ezen a nyáron összesen kb. 800-an vettek részt a különböző heteken…”

(1997)

EMMAUSI GYÜLEKEZETI HÉT

„Ismét megtartottuk az őszi gyülekezeti hetet Emmausban szeptember 15-19 között. 30 és 
40 között ingadozott a jelenlévők száma, akik imádságos hűséggel vettek részt minden egyes 
igei alkalmon. A reggeli imaközösség után a megterített reggelinél a 16 zsoltár igéivel folytattuk 
a napot, majd…Saul és Dávid néhány történetén keresztül a bibliamagyarázat módszerébe 
vezettettünk…, miként áshatunk mélyebbre a bibliai üzenet megértésében…A délutáni pihenés 
után énektanulás következett, majd Ravasz László ágendájának úrvacsorai 4 kérdésének 
magyarázata foglalta össze az úrvacsorázók lelki felkészülését a teljes Szentírás fényében, mai 
példákkal alátámasztva. Vacsora után közös énekléssel vártuk lelkészeinket, akik 1-1 újszövetségi 
példázat alapján evangélizációt tartottak. A bemutatkozástól az úrvacsorai istentiszteletig 
bezáróan életesen szólt az igei tanítás, és az imaközösségek együttes ámen-je volt rá a felelet…”

(1997)

AZ IFJÚSÁG EMMAUSBAN

„Istennek legyen hála, gyülekeztünk ifjúsága ebben az évben is Emmausban tölthette az 
elmúlt év utolsó napjait és ez év első óráit örömben, egymással való közösségben…A Téli 
Ifjúsági Napok témáit a Haggeus könyvéből merítettük. Ennek az ószövetségi kispróféták közt 



Emmaus különszám 11

megbúvó könyvnek gazdag üzenete volt számunkra. A hét fejezetben többször is előforduló: 
GONDOLJÁTOK MEG! Felszólítás alkalmas volt a múlt évben történtek és az idei évre vonatkozó 
tervek átgondolására. Reggeli áhítatokat teológusaink tartottak, melyet kisebb csoportokban 
gondoltunk tovább. Délelőtt a múlt, a jövő és a jelen felől közelítve először a félbehagyott 
dolgainkról beszéltünk, majd a saját életünkre nézve is a templom újjáépítésén volt a hangsúly, 
s végül bátorítást kaphattunk a munkák elkezdésére…Esténként ifjabb lelkészeink tartották az 
evangélizációt…Szilveszter este így 70-en lehettünk együtt, és az éjjel kapott ige sokaknak lehet 
útmutatás ebben az évben is…Ha havat nem is láthattunk, de Emmaus melege, s ezen keresztül a 
gyülekezet szeretete bennünk marad.”

(1997)

EMMAUSI GYÜLEKEZETI KONFERENCIA

„A csendes nyárlőrinci sárguló levelű erdő, alkalmas hely a mindennapok városi zajában 
megfáradó embernek arra, hogy testileg-lelkileg megpihenjen, és megerősödjön az „élő víz”, 
azaz Jézus Krisztus közelségében. Annak a 30-40 nagyobbrészt Kecskeméten és környékén élő 
testvérnek, akik szeptember 2. hetében részt tudtak venni ezen a csendes héten, mindannyiunknak 
nagy áldást jelentett mindaz, amit hallhattak, kaphattak ezen a héten, mely 14-én hétfőtől 17-ig, 
péntekig tartott. Már a reggeli előtt énekszó hallatszott, igeolvasás és imaközösség tartatott, majd 
reggeli után a napi ige egy-egy fontos üzenete szólalt meg. A délelőtti órákon Jákób élete (1Móz 
25-33. és 47. fejezetei) alapján  szólt az igei tanítás, közös beszélgetés és imádság. A délutáni 
pihenés után fontos egyéni és családi kérdésekről szólt a tanítás és beszélgetés…Vacsora után a Jn 
21,1-17 alapján szólt az evangélizáció…”

(1998)

EMMAUSI ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ

„Az iskola befejezése előtt pár héttel… értesültem az emmausi angol hétről. Egy erről 
szóló szórólapot el is tettem, de nem igazán foglalkoztam vele. Pár hét múlva nővérem hívta 
fel szüleim figyelmét az angol hétre, ők nagyon megörültek, s eldöntötték, hogy elküldenek. 
Megérkezésünkkor döbbentem rá, hogy ez itt nem a megszokott 2 külföldi 40 magyar című tábor, 
hanem itt 15 angol és 24 magyar van. Az első nap olyan nagy szellemi megterhelést jelentett, hogy 
estére szinte mindenkinek fájt a feje. Ez a többi napon aztán megszűnt. Napjaink nagyon zsúfoltak 
voltak! Reggel 8-tól este 10-ig mindössze 1 óra szabadidőnk volt. Reggeli után a napunkat közös 
áhítattal, majd csoportbeszélgetéssel kezdtük. Ezen a két eseményen még fordítottak nekünk, 
de az utána következő „angol órán” már nem. Ezután ebéd, majd a 2 délutáni foglalkozás 
következett. Itt volt egy óra szabadidőnk, majd jött az esti áhítat és az esti foglalkozás…Nagyon 
élveztem ezt a tábort, szóbeli készségem rengeteget fejlődött. Sokat megtudtam Angliáról, az 
angolokról, olyan mintha ott lettem volna egy hétig.”

(2001)

GYERMEKHETEK EMMAUSBAN

„Nyár, napfény, erdő, Emmaus ház. E szavak hallatán, vagy olvasásakor sokunk számára 
a nyári hónapok idején gyermekzsivajtól hangos nyárlőrinci gyülekezeti ház juthat eszünkbe. 
Bizonyára ismeretes a kedves olvasó előtt, hogy gyülekezetünk, általános iskolánk, és városunk 
különböző iskoláinak hitoktatásban részesülő nebulói tölthetnek el itt egy-egy rövid hetet. Nem 
kis fejtörést okoz minden esztendőben a megbízott lelkészeknek és a pedagógiai vezetéssel 
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megbízott hitoktató nevelőknek, hogy milyen 
tartalommal töltsék meg ezeket a táborokat. 
Ugyanis nem csupán a gyermekek kellemes 
időtöltése, sokoldalú, koruknak megfelelő 
foglakoztatása a fő cél, hanem elsősorban a 
lelki táplálék, a hitbeli növekedés biztosítása. 
Ennek szellemében választottuk az idei nyárra 
az Állatok a Bibliában és a Királyok a Bibliában 
c. sorozatok kidolgozását. Az Ó-, és Újszövetség 
„körbejárása”, közös feldolgozása jó lehetőséget 
adott arra, hogy a gyermekek újra – vagy éppen 
először – megérthessék Isten szeretetét, életükbe 
fogadhassák Megváltójukat, Jézus Krisztust…”

(2003)

GYÜLEKEZETI HÉT EMMAUSBAN

„Ahogyan a Nap pirkadatkor a látóhatárra ér, úgy vált láthatóvá Jézusban Isten kegyelme! 
Krisztus eljövetele önmagában is az Úr kegyelme! Számunkra, akik ezt tudjuk, nem csak 
lehetőség arra, hogy régi életünk helyett új életet éljünk – megtagadva az Úrtól való nagy 
távolságot, bűneinket – hanem késztetés, sőt szükség, hogy új életben járjunk, együtt, Vele! Jézus 
első eljövetele megnyitotta a lehetőséget, második eljövetele azonban be fogja végezni azt, hogy 
magához vegye az Ő népét. Ezekkel a gondolatokkal kértük az Úr áldását a megnyitón a hétre, 
hogy egész gyülekezetünk legyen a Szent Lélek által imádságban Őelötte, mint olyan nép, amely 
kész Vele járni. Harmincketten fogalmaztuk meg azt, hogy megújulni jöttünk Emmausba…
Reggelente furulyaszóra ébredt a ház, egyik testvérünk ezzel szolgált nekünk, örömünkre. 7 
órától imádsággal kezdtük a napokat, Sámuel történetéből vettük az üzenetet. A délelőtt közös 
áhítattal utána kiscsoportos megbeszélésekkel folytatódott, majd egy-egy előadást hallgattunk 
meg….Délután egy másik előadót hallgattunk meg, majd fórummá alakulva sokat beszélgettünk. 
Esténként evangélizációval zárult a nap…”

(2003)

GYÜLEKEZETI CSENDESHÉT

„Átadok egy csokorral az elmondott 
bizonyságtételekből. - Volt, aki azt mondta, 
nagyon kellemes volt itt és jövőre is jön. - Volt, 
aki hálás, hogy hívták és erősödött hitében.  - Sok 
emberrel beszélgettem, mindenki testvérként 
beszélt velem.  - Más azt mondta: Sok mindent 
nem értettem előtte, de most már jobban értem 
az Igét. Ugyan nagyon fáradtan érkeztem, de 
az itt lévő nagy békesség és szeretet simogatása 
megnyugtatott, és amit eddig töredékesen 
láttam, a mozaikok helyre kerülvén egy 
csodálatos képpé állt össze.  - Kecskemétről 
az év nagy részében távol lévőként, itt 
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Emmausban döbbent rá, hogy hiányzik a gyülekezet.  - Voltak, akik boldogan mondták, hogy 
az Úr megváltotta az életüket a rabszolgaságból, kiválasztottak és még többet akarnak hálából 
szolgálni. - Mások bevallották, hogy önző életet éltek és vágyják, hogy Jézus Krisztus kerüljön 
az életük középpontjába. Egy nagyon beteg testvérünk, arról a csodáról beszélt, hogy először 
lehet itt, továbbá arról a vágyáról, hogy amíg teheti, amíg még él továbbadhassa az Úr üzenetét, 
amit itt átélt és megértett.  - Volt, aki hozzátartozója elvesztése után volt Emmausban, elmondta, 
hogy azért imádkozik, hogy ilyen közösségbe kerülhessen minél többször, mert békességet és 
megnyugvást kapott. -  Volt, aki éneket tanított meg nekünk, hogy gazdagabban dicsérhessük az 
Urat. Végül volt, aki a morzsaszedegetésen csak annyit mondott, ő nem morzsákat, hanem egy 
egész kenyeret kapott.”

(2005)

CSALÁDOS HÉT EMMAUSBAN

„Gazdagon megajándékozottnak éreztük magunkat, akik részt vehettünk gyülekezetünk 
családos hetén, a nyáron. Legelsősorban azért, mert ez volt a témája a délelőtti alkalmaknak. 
Csodálatos dolog betöltekezni Isten ajándékaival, melyeket elkészített a hívő családoknak, 
de sokszor mégis nélkülük élünk, vagy oly hamar elfelejtjük… A délutáni témák is nagyon 
életbevágóak voltak: hogyan válhatunk önmagunk körül forgó emberekből a másikért élő 
segítőtársakká. Isten célja, hogy a családon belül is egymást különbnek tartva szolgáljunk 
egymásnak, és mindez az Ő munkája által megvalósul bennünk… Hálát adunk, hogy 110-en 
részt vehettünk gyermekek és felnőttek nagy békességben és szeretetben. Dicsőítjük Urunkat 
azokért, akik most először voltak ilyen héten. A lelki alkalmak mellett sok szabadidős program 
lehetőségével élhettünk. Örömmel néztük meg azóta többször is a hétről készült fél órás filmet, 
melyen együtt énekelnek, táncolnak, sportolnak, íjászkodnak, vetélkednek, kézműveskednek, 
fociznak a családok. Felejthetetlenek a családos esti mesék, egy-egy család előadásában. 
Dicsőítjük Urunkat, hogy 3 gyülekezeti kör résztvevői is kint voltak a héten: a családos- kör, a 
fiatalabb páros- kör és a mama-kör tagjai. Így jobban megismerhettük egymást, és gyülekezetté 
formálódhattunk. Újból megerősödött bennünk, hogy milyen nagy ajándék az Emmaus ház a 
lelki épülésre, de arra is, hogy a különböző körökre járók ott találkozzanak, és megismerhessék 
egymást. Hiszen nagy szükség van arra, hogy ez a nagy gyülekezet egységgé formálódjon!”

(2005)

ANGOL NYELVI HÉT EMMAUSBAN

„2001 nyarán a gyülekezeti lelkészünk megkérdezte tőlem, hogy nincs-e kedvem „English 
Bible camp”-re menni. Nem igazán tudtam, hogy ez pontosan miből állhat, de érdekesnek tűnt így 
első hallásra, ezért elmentem. Az volt az első, és azon a nyáron egyetlen angol tábor Emmausban. 
A tábor vezetői főleg angol fiatalokból és egyetemistákból álltak, de voltak idősebbek is. Ők 12-
en a nyaruk egy részét arra áldozták, hogy eljöjjenek kis hazánkba és a kecskeméti fiataloknak 
egy fantasztikus tábort szervezzenek, merthogy az volt. Istenről tanulhattunk, gyakorolhattuk 
az angolt, és közben nagyon jól éreztük magunkat. A program változatos és érdekes volt. Az 
eladásokon a Bibliáról tanítottak, ezt követően az angol tudásunknak megfelelően, kis csoportokba 
osztottak minket, ahol fordítók segítették a beszélgetést. Az előadáson elhangzottat beszéltük meg, 
és lehetőségünk volt kérdéseket is feltenni… Ha egy pár szóban kellene összefoglalnom a hetet, 
talán azt mondanám, hogy életem addigi legjobb tábora volt. Rengeteg új dolgot megtanultam az 
angolok kultúrájáról, közelebb kerültem Istenhez, és a hét végére meg is fogalmazódott bennem 
a gondolat, hogy mindenképpen mennem kell a következő táborba is. Erre nem is kellett nagyon 
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sokat várnom, mert a következő év februárjában volt egy téli tábor, ami hasonló volt a nyárihoz, 
csak kicsit kisebben. 2002-ben már két tábor volt a jelentkezők száma miatt. Én természetesen 
akkor is ott voltam, a világ minden kincséért sem hagytam volna ki. Abban a táborban tértem 
meg, születtem újjá, ezért ez volt a legfontosabb… Nyáron már segítőként mentem Emmausba. A 
kiscsoportos beszélgetéseknél fordítottam…”

(2005)

NÉMET NYELVI HÉT EMMAUSBAN

- 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… Pénteken a titokról fellebbent a lepel. 
Mi a legnagyobb? Pál szerint a LEGNAGYOBB: A SZETERET.  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?... 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.”

(2005)

PRESBITERI HÉTVÉGE EMMAUSBAN

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

(2006)

ZÁRÓ GONDOLATOK

 Ebben a válogatásban csak érintőleges lehet találkozni azzal, amit az Emmaus házban Isten 
szeretete elkészített az elmúlt évtizedekben. S a legfontosabbak nem papírra, hanem a szív 
hústábláiba vannak vésve. Mégsem hiábavaló, hogy papírra írott vallomások, beszámolók is 
rendelkezésre állnak, hiszen átolvasva ezeket, Isten csodálatos tetteit tükrözik és segítenek… 
Segítenek betölteni Isten gyermekeinek küldetését: „Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az 
ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja 
minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól; 
kegyelemmel és irgalmassággal koronáz 
meg téged…” (Zsolt 103,1-4) Segítenek hálát 
adni és megvallani, hogy az Úr csodásan 
működik! 

Magam is, amikor újra olvastam és 
leírtam a fenti sorokat, megerősödtem abban, 
ami a szívemet betölti az Emmaus ház 
kapcsán immár 15 éve, amióta szolgálhatok ott 
minden évben. Mert bár 8 évet Budapesten 
szolgáltam, de azokban az években is minden 
évben részese lehettem Emmaus áldásainak. 
S azt mondják, ha az ember számára valami 
nagyon fontossá válik, arról álmodni is szokott. 
Meg kell vallanom, hogy távollétünkben is 
álmodtam Emmaussal k a p c s o l a t b a n … 
Azonban olyan „álmom” is van, hogy újra, még teljesebben kibontakozik, kiteljesedik az, 
amiért Urunk szeretete a mi gyülekezetünknek adta ezt a házat. Azért imádkozom, és kérem 
imádkozzanak velem mindnyájan, akiket Isten Lelke indít, hogy újra felértékelődjön ez a hely, 
hogy megszentelhessük ott Urunk nevét, és sokan tapasztalják meg a Szabadító Úr Jézus Krisztus 
kegyelmét, szeretetét, erejét, vezetését!

S most két dolgot szeretnék kérni még: 1. Akinek a szívében kitörülhetetlen emlék, élmény, 
áldás él az Emmaus házban töltött időt tekintve, az írja le, mondja fel egy kazettára, vagy rögzítse 
bármilyen felhasználható módon. S ha tud mellékelni fényképet vagy bármi más emléket, adja 
közre. Természetesen visszaadjuk, de szeretnénk ősszel egy válogatást összeállítani ezekből. 
Leadási határidő: 2006. július 31. Leadható a lelkészi hivatalban Emmausi emlék címmel. 2. A 
másik kérésem, hogy az előttünk lévő időben engedjük, hogy az Úr bennünk és általunk írhassa 
meg Emmaus történetét. Vagyis legyünk részesei annak, amit Ő készít a jövőben az Ő dicsőségére 
ezen a helyen, a gyülekezetünk épülésére!

Hálás és imádkozó szívvel:
2006. május
       Somogyi Péter
           lelkipásztor
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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:
- Augusztus 14-19 – Gyülekezeti hét -  lelki felüdülésre szolgáló gyülekezeti 

csendeshét, fiatal és idősebb felnőttek számára.

Tervezett nyári hetek az Emmausban


