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Soli Deo Gloria
„Az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké.”

Róma 16, 27

Református Egyházunkban 2009-
től 2014-ig tartjuk a „Kálvin éveket”. 
Talán így a jubileumi 2. évben már 
kezd megkopni az ünnepi hangulat, 
és újra emlékeztetni kell magunkat 
mire is, kire is emlékezünk. Igénk 
egy olyan tanításra emlékeztet, amely 
nagyon mélyen áthatotta Kálvinnak 
is a keresztyén hitét, és minden 
munkájában ez volt a lelki vezérfonala. 
Az egyik reformátori alapelvről van 
szó, az 5 „sola” egyike: „Egyedül Istené 
a dicsőség!” Kálvin életét ennek a 
gondolatnak rendelte alá. 

Pál apostol ezzel a mondattal fejezi 
be a római levelet. Egész levelére ezzel 
a dicsőítéssel teszi fel a koronát. A 
dicsőség az egyedül bölcs Istent illeti 
meg. Teszi ezt annak a levelének a 
végén, amely még a Biblián belül 
is kimagasló teológiai gyöngyszem. 
Amely úgy vált a Szentírás részévé, 
hogy lelki megújulások és reformációk 
kiindulópontja volt. (Luther, Kálvin, 
Barth Károly stb. csak néhány 
nagynevű teológus, akik komoly 
tanítást építettek a Római levél 
üzenetére.) Az apostol méltán lehet 
büszke a római levélre, hiszen egy 
olyan szellemi munkát végzett el, 
amely mint egy világítótorony utat 

mutat, és igazodási pontként szolgál 
évszázadok óta. A szerző azonban még 
az utolsó mondat alázatával is példát 
ad tanítványainak: mindenért Istent 
illeti meg a dicsőség, mert ő az egyedül 
bölcs Isten, aki a római levelet is ihlette 
az ő Lelkével. 

I. Dicsőség 
Mi az a dicsőség, ami egyedül csak 

Istené lehet? Az Ószövetségben a 
dicsőséget jelölő szó a súly fogalmát 
foglalja magában. A súly mindig 
a fontosságot határozza meg. Ha 
valami könnyű, súlytalan, az nem 
túl lényeges, fontos dolog. Annak 
van értéke, aminek súlya van. Még 
a búzát is úgy választották szét a 
pelyvától, hogy feldobták a levegőbe, 
a tiszta gabonamag, aminek súlya 
van visszahullott, a súlytalan könnyű 
pelyvát pedig elvitte a szél. 

Isten dicsősége tehát Isten 
tekintélyét jelenti. Isten az a létező, 
akinek feltétlen tekintélye van. Olyan 
ez, mint a közlekedésben az elsőbbség, 
annak van, akinek megadják! 
– gondolják sokan. De pl. a mennyei 
lények a mennyei istentiszteleten a 
Jelenések könyvében feltétlen, magától 
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értetődő tisztelettel áldják Istent: 
„És amikor az élőlények dicsőséget, 

tisztességet és hálát adnak a trónuson 
ülőnek, aki örökkön-örökké él, leborul 
a huszonnégy vén a trónuson ülő előtt, 
és imádja az örökkön-örökké élőt; 
koronájukat is leteszik a trónus elé, 
és ezt mondják: „Méltó vagy, Urunk és 
Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, 
a tisztesség és a hatalom, mert te 
teremtettél mindent, és minden a te 
akaratodból lett és teremtetett””

Ez a dicsőség lényegbeli, teljesen 
független attól, hogy milyen korban, 
milyen körülmények között emlegetik 
Isten nevét, vagy tagadják Őt. 

De mi a helyzet a személyes, 
gyakorlati résszel? Vajon Istennek 
milyen tekintélye van az életünkben? 
Mert miközben a mennyei lények 
megadják Istennek azt a tekintélyt, 
ami jár neki, az ember a földön 
fellázadt Isten tekintélye és igazsága 
ellen. Mi, akik keresztyéneknek, 
krisztushívőknek nevezzük magunkat 
mennyiszer adunk a döntéseinkben 
valóságosan teret Isten gondolatainak? 

Annyi dicsőséget adunk Istennek, 
amennyi tekintélyt, súlyt kap 
döntéseinkben… 

Az ógörögben pl. Platón 
értekezéseiben: meghatározó vélemény, 
befolyásoló hit a doxa általunk 
dicsőségnek fordított szó jelentése… 
Az ismeret, ami a hibás döntéseimtől 
eljuttat az igazságra. Hol van ebben 
Isten? Benne van-e Isten? Hol van Isten 
abban a meghatározó véleményben, 
ami befolyásolja döntéseimet? Jelen 
van-e Isten úgy az életemben, mint 
aki a hibás döntéseimtől, a bűneimtől 
eljuttat az igazságra?

Mit teszek ma, amivel Isten 
dicsőségét szolgálom? 

II. Bölcs Isten 
Az apostol a bölcs jelzővel illeti az 

Urat. Bölcs az, aki tudja, hogy mi a 
jó és mi a rossz, de nemcsak tudja, 
hanem aszerint is cselekszik. Mert 
nem bölcs az, aki összekeveri a jót a 
rosszal. De az sem bölcs, aki tudja, 
hogy mi lenne a helyes és a jó, mégsem 
aszerint cselekszik. „Doxa” a sztoikus 
filozófiában, értelem mely eljuttat a 
rossz döntéseimtől a z igazságra. Mi, 
ha nem ez a bölcsesség…

III. Isten bölcsessége Krisztus 
által 

A mi üdvözítésünk egy csodálatos 
alkotás. Egy olyan isteni mű, amihez mi 
semmit nem tettünk, tehetünk hozzá a 
magunk emberi eszközeivel, sőt olyan, 
amit még a mennyei angyalok is csak 
csodálattal tudnak szemlélni. „Dicsőség 
a magasságban az Istennek, és a földön 
békesség…” éneklik a karácsonyi 
történetben. Egyedül Isten érdeme 
és munkája, ami az ő bölcsességéből 
fakad. Egy csendes órában hasznos 
lehet megpróbálni felsorolni mi az, 
ami sten ajándékaként az enyém 
lehet, megpróbálni összeszedni 
mindent az életemben. Testi, anyagi, 
és nem megfeledkezve a lelki dolgokról 
sem… mindennapos, megszokott 
dolgaimmal kezdve és eljutva a 
csodáig, ha már megtapasztaltam. 
Van mivel dicsekedned?! Van KIVEL 
dicsekedned!

„Az egyedül bölcs Istené a dicsőség 
a Jézus Krisztus által örökkön-örökké.”

Ámen.
Varga Nándor
elnöklelkész
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Kecskemét reformációja

Régiónkban 1540-től számíthatjuk 
a dunamelléki egyházközségek 
alakulását. A városok egymásután 
tűzték ki a reformáció zászlaját. E 
terület két kiemelkedő reformátora: 
Sztárai Mihály és Szegedi Kis István.

A reformáció kecskeméti megjelenésére 
vonatkozóan igen kevés információ 
szolgál. Magam három forrásból 
indultam ki:

1. Török adóösszeírási jegyzék. Török 
megszervezte a tizenkét szandzsákból 
álló budai beglerbégséget, amelynek 
élére a bagdadi beglerbéget, a magyar 
származású Szulejmán pasát nevezték 
ki, s defterdárnak pedig Halil béget 
küldték el, hogy az első összeírást 
elkészítse. Az 1546. évi összeírásban 
már találunk Kecskeméten Márton 
nevezetű papot, aki nős, deákokat, 
és Oskola utcát, melyek a reformáció 
megjelenésére engednek következtetni.

2. Agricola János verse. Kelt 
Wittenbergben, 1563-ban hazatérő 
diáktársának. A címzett Cyka Benedek, 
a szerző honfitársa és jó barátja. E 
búcsúvers címe: Carmen Propempticon. 
Visszatekint szülővárosuk, Kecskemét 
csatlakozására a reformációhoz. Ez 

a tény mindkettejüknek nagy öröme 
és reménye. Három művelt személyt 
említ meg: Ambrosius Agricolát 
(az édesapja), Franciscus Cykát 
és Sebastus Abast, akik bátran 
küzdöttek azért, hogy út nyíljon az 
evangélium meggazdagító hatalma 
előtt, legyőzvén az erős ellenséget az Úr 
erejével.. E három elszánt fiatalember 
(Szántó Ambrus, Cyka Ferenc és 
Abas Sebestyén) a budai pasától 
kért engedélyt az új hit tanítására, 
a régi valláson való változtatásra. 
Hazafelé jövet megnyerték a közelben 
élő tekintélyes reformátort („szent 
férfiút”), és magukkal hívták, hogy 
beszéljen nekik és a városukban élő 
embereknek az Isten tiszta akaratáról, 
a Bibliában közölt kijelentéséről. 
Az új hitet a nép lelkesen fogadta, 
szemben a város vezetőivel, akik a 
régi vallás emberei voltak. A három 
hitvallót száműzték a városból. Gyenge 
virágszálak lettek volna, ha ebbe csak 
úgy belenyugosznak. Felkeresték 
Budán Memhet pasát, aki jónak látta 
támogatni őket kérésükben. Menlevelet 
adott nekik, amelyben elrendelte az 
elöljáróságnak, hogy pártfogoltjainak 
biztosítani kötelesek a szabad 
vallásgyakorlatot és  nem csorbíthatják 
polgári jogaikat. Szabadok, de 



hallgassanak! Isten Igéje azonban 
nincs bilincsbe verve. Szólniuk kellett, 
hiszen a Lélek szorongatta őket. Nem 
tehettek másként. Összegyűjtötték hát 
az embereket Cyka Ferenc házában, 
ahol sokak szívét nyitotta meg az Úr az 
élő ige által. Ezt nem nézte jó szemmel 
az elöljáróság.  Az éppen hogy felsíró 
csecsemő állapotban lévő gyülekezetet  
börtönnel, veréssel és pénzbírsággal  
fenyegette meg Fráter György püspök 
követe. Cyka Ferencet, 
az értelmi szerzőt 
börtönbe vetették, 
akit megtörni azonban 
nem tudtak. Hűséges 
maradt Urához és 
hitéhez. Az ő bátorsága 
tettekre késztette 
barátait, testvéreit a 
hitben. Szántó Ambrus 
és Pap Sebestyén 
megjárták Buda várát, 
és a pasa szigorú 
parancsával tértek 
vissza, mely véget vetett 
bánta lmazásuknak . 
Véget ért a nyílt támadása 
a megújult hitűeknek, de 
azért hátratételt szenvedtek. A város 
peremére szorították őket.

Ezt a históriát, melyet Agricola János 
verse ad tudtul számunkra, Marton 
Sándor tanár leírása hagyta hátra 
nekünk 1915-ből. A vers nem jelöl 
ugyan időpontot, de következtethetünk. 
Memhet pasa 1543 és 47 között 
volt helytartó Budán. Szegedi Kis 
István 1545-48. között lelkipásztor 
Cegléden. Igen valószínű, hogy ő az 
a „szent férfiú”, aki először hirdette 
városunkban a reformáció hitelveit.

3. Első anyakönyvünkben található 
história Kecskeméti Selymes Jánostól. 
Őt a helyi református eklézsia 1700-

ban választott lelkipásztorává. 
Selymes János Bálint és Máté papokat 
említette, mint akik elsőként tanítottak 
a reformált hitben. Bálint pap talán 
azonos azzal, aki Pápán 1522-ben 
kezdte a reformációt Török Bálintnak, 
a „lutheránus oroszlán”-nak védelme 
alatt, majd Debrecenbe ment. Máté 
deák lehet az, aki 1545 és 47 között 
Cegléden szolgált Szegedi Kis Istvánnal 
együtt.

Egy bizonyos idő 
után megszaporodtak 
a reformált hitűek, 
nem fértek már el a 
kápolnában… -együtt 
használták a város 
egyetlen „kű” templomát 
a katolikusokkal. 
Részleteket nem tudunk. 
Bizonyos idő elteltével 
kiéleződött az ellentét, 
rosszindulatú viaskodás 
harapódzott el. Miután 
a helyzet tarthatatlanná 
és méltatlanná vált, 
1564-ben egyességet 
kötöttek a „pápista 

hitön lévők a luthör körösztyénekkel”. 
Ennek alapján az utóbbiak átengedték 
a templomot az előbbieknek.

Így vált önállóvá a protestáns gyülekezet 
városunkban. Felvérteződött, 
bölcsességet nyert Urától arra, hogy 
vállalja, szervezze önmagát, saját 
lábára álljon.  

Néhány évvel később a kecskeméti 
reformált hitűek az 1567-es, Debreceni 
Zsinat döntéséhez csatlakozván a 
helvét irány követőivé kötelezték el 
magukat. 

Szabó Zsuzsanna
lelkipásztor
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Árvízkárosultak az Emmausban

2010. június 21-én elindultunk 
Szikszóról Kecskemétre nyaralni. 
A kecskeméti gyülekezet meghívta 
az árvízkárosult gyermekeket 
Emmausba.Azokon a napokon itt 
Szikszón zavartalanul dolgozhattak a 
szülők, házaik felújításán.

Busszal érkeztünk, mert vonattal 
legalább 5-ször kellett volna 
átszállnunk.

Buszról le és hajóra fel… mert ennek 
a hétnek a mottója „Hajóval a világ 
körül”. Nagyon jól érezték magukat 
gyermekeink. A hajós kapitány nagyon 
türelmesen hordozta a majdnem száz 
gyermek ügyét-baját.A közös éneklések, 
az esti mesék, a korosztályonként 
való elmélyülések Pál apostol útján, 
mind-mind nagy élmény volt. Alsós 
gyermekek voltak zömében. Ők még 
nem voltak távol szüleiktől. Táborban 
ezután sem lesznek, mert ők a szegény 
sok gyermekesek (a négy gyermekes 
Herczeg családból ketten). Nagyon 

örülök, hogy az első élményük egy 
hitmélyítő alkalom lehetett. Köszönjük 
a kecskemétiek ajándékát.

Ezek a gyermekek járnak hittanra, 
de templomba már nem. Odafelé az 
úton beszélgettünk a „horgonyról”, 
mert a szikszói templomban 
szószékünk fölött egy horgony van. Az 
ezernyolcszázas évek közepén a hetedik 
tűzvész után a hívek a következő igével 
bíztatták magukat, és menekültek az 
erős horgonyhoz: „oda menekültünk, 
hogy megragadjuk az előttünk levő 
reménységet, Mely lelkünknek mintegy 
bátorságos és erős horgonya és beljebb 
hatol a kárpitnál.” (Zsidók 6, 18kk)

Az árvíz után, amikor a nyári 
táboroztatás lehetősége előttünk állt, 
azt gondoltam, íme a „belmisszió” ezért 
is hagytam minden munkámat és 
elmentem velük.

Vasárnap lelkesen adtunk elő jó 
néhány éneket „aranymondásokat”a 
templomban lévő gyülekezet örömére. 
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Gyülekezeti hét Emmausban

Már régóta készültem arra, hogy 
Emmausban gyülekezeti héten is 
részt vehessek. Sokat és sokszor 
voltam szolgálóként gyerekheteken. 
Egészen más szolgálóként ott lenni 
az alkalmakon, és úgy, hogy semmi 
más dolgom nincs, csak az Úristenre 
figyelni. Mindkét alkalom lehetőség 
a töltődésre, ha valaki nyitott szívű. 
Egy teljes hét pedig, a lehetőségek 
lehetősége!

Szabó Zsuzsanna lelkipásztor a 
délelőtti alkalmakat, Varga Nándor 
lelkipásztor pedig a délutáni 
alkalmakat vezette. A reggeli áhítat 
után Dániel könyve 1-6 része alapján 
a helytállásról gondolkozhattunk. 

Nagytiszteletű asszony most is, mint 
már annyiszor, felkészültségével és 
lendületes bizonyságtételével nem 
hagyta lankadni a figyelmet. Az első 
részben előtérbe került kérdések: 
Együttműködni vagy visszahúzódni? 
Miben, meddig, mi a határ? Tudjuk-e, 
hogy kihez tartozunk, ki az istenünk, az 
Istenünk? A fiúk vállalták a névváltást. 
Helyén volt az önértékelésük, szívük, 
lelkük, eszük, hazaszeretetük...! És 
az Úr megcselekszi! Mert az Úr nem 
késlekedik! Nekünk kell tudnunk, hogy 
hol állunk, kinek a bélyegét viselem a 
homlokomon. Dönteni kell, testvérem! 
A második és negyedik részben a király 
álmairól olvasunk. Teljesíthetetlen 
feladatot ad szolgáinak az uralkodó, 
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Az őket elkísérő szülőknek pedig én 
örvendeztem.

Az erős horgonyhoz vinni 
gyermekeinket, Jézus Krisztussal 
élni, mint életünk kormányosával, 
énekeltük hullámozva mindennap… 
Hiszem, az elvetett mag, meghozza 

gyümölcsét. Az udvaron megépített 
hajó melynek utasai voltak ők is: 
mindenki ott hagyhatta kézjegyét is 
a hajó oldalán… Nagyon köszönjük 
kecskeméti reformátusok!
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amikor az álmáról és annak 
megfejtéséről kérdezi őket. Hogyan 
adhatunk bármilyen választ akkor, ha 
nem ismerjük a kérdést? Hogy lehet 
megfejteni egy álmot, ha nem tudjuk, 
hogy mi volt az álom? A király szorong, 
fél, indulatos. Szörnyű ítélet várra, 
aki nem teljesíti a parancsot. Dániel 
tudtára jut a dolog és kérdez: “....Miért 

adott ki ilyen kegyetlen parancsot a 
király?..” Dán 2,14.15 Dániel kérdez! 
Merünk-e kérdezni? Dániel időt kér. 
Mentségeink közé tartozik: nincs időm. 
Idő kell!

Tóthné Krajner Etelka

A valóság Krisztusé

a Kék Kereszt Csoport emmausi hétvégéje

2010. szeptember 17-18-19-én a 
Magyar Kékkereszt Egyesület 11. 
alkalommal tartotta meg Regionális 
találkozóját a Kecskeméti Református 
Gyülekezet Emmaus házában. 

A hétvége „A valóság a Krisztusé” 
címet kapta. A Kékkereszt Egyesület 
Kecskeméti Csoportja a szervezésben 
kitett magáért, a nagy létszám miatt 
szükség is volt minden segítő kézre. 

A legtöbben a szombati napon voltak 
kíváncsiak az előadásokra, összesen 
114-en. A péntek délutáni megnyitó 
alkalmával nt. Hodánics Tamás a 
Kecskeméti Csoport lelkésze, valamint 
Nemesvári József csoportvezető 
köszöntötte a vendégeket. A megnyitó 
áhítatot az egyesület misszióvezetője 
Némethné Balogh Katalin tartotta, 
amelyben kifejtette, hogy a mostani 
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nehéz időszakban is az életünkben egy 
valóságos és jelenlévő pont maga Jézus 
Krisztus. Történhet bármi körülöttünk 
– és itt mindenki belegondolhatja 
a saját nehézségét, problémáját, 
mélységét – Isten hatalma, szeretete és 
kegyelme velünk van. Kérdés csupán 
az, hogy mi kire vagy mire tekintünk? 

Az igés lapok kiosztása után mindenki 
pár szóban elmondta, hogy honnan 
érkezett, és felolvasta igéjét. Szombaton 
beszélgettünk arról, hogy „biztosan 
alkoholista vagyok?” Kifejtésre került, 
hogy nem örökölhető ez a betegség, 
de családon belül a gyermek rossz 
példát látva feszültség levezetésként 
hajlamos lehet a szülői mintát tovább 
vinni. Nagy kérdés volt még Csere 
Gábor előadásában a megbocsátás 
a párkapcsolatban. A gyógyult 
szenvedélybetegek családjában a 
házastársak között gyakran ott van 
a haragtartás, amely felsokasodván 
indulatokat szít, melynek 
végeredménye lehet a visszaesés. 
Életbevágóan fontos, hogy „A nap ne 

menjen le a ti haragotokkal” (Ef. 4,26). 
Gyakoroljuk a megbocsátást! 

A szombat esti áhítatban megláthattuk, 
hogy a megváltott, megszabadított 
ember életében a lélek gyümölcsei 
jelen vannak. Úgymint szeretet, öröm, 
békesség, türelem, jóakarat…

Az Isten nélkül élő ember a test 
cselekedeteit teszi harag, félelem, 
széthúzás, viszálykodás…stb. 
Magunkra ismerhettünk könnyen, 
hogy mi hova tartozunk. Az esti 
beszélgetések lámpaoltás után is 
sokáig folytatódtak, bár megjegyzem 
csendben.

Vasárnap délelőtt Nt. Varga Nándor 
elnöklelkész tartott úrvacsorás 
istentiszteletet, ahol együtt adhattunk 
hálát a hétvége áldásaiért. Jövőre is 
szeretnénk az Úrral és egymással is 
találkozni.

Nemesvári József,
a Kék Kereszt Csoport vezetője



A kórházlelkészi szolgálatról és
a kórházi csoportról

Hazánkban jelenleg 34 református 
kórházlelkész szolgál. Fontos szerepet 
tölt be ezek között a kecskeméti Kórházi 
Lelkigondozó Szolgálat, amelyben már 
tizenharmadik éve biztosít főállású 
lekigondozói-lelkészi helyet a Megyei 
Kórház és a Református Egyházközség.

A kórházlelkész feladatköréhez 
tartozik:

- a megerősítő lelkigondozás minden 
szükséget szenvedő személy empatikus 
meghallgatásával és a megértés 
kinyilvánításával.

- a hozzátartozók és érintettek 
támogatása és tanácsolása

- az orvosokkal és az 
ápolószemélyzettel való együttműködés 
a betegápolásban, oktatásban, az 
ápolószemélyzet továbbképzésében, ill. 
etikai problémák esetén

- a kórházi személyzet igény szerinti 
tanácsolása és lelkigondozása

- istentiszteletek, úrvacsoraosztás, 
hivatali tevékenység   

- kapcsolattartás egyrészt a kórház 
vezetőségével, másrészt a helyi 
gyülekezeti közösségekkel és egyházi 
vezető szervekkel

- önkéntes munkatársak megnyerése 
és támogatása a kórházi lelkigondozás 
számára

- tevékenység a nyilvánosság felé, 
melynek során egyebek mellett a halál 
és a betegség társadalmi elfojtása, 
valamint az emberi élet egészével való 

érintkezés fontossága, továbbá egy 
megfelelően megváltoztatott betegség- 
és egészségfogalom témái kerülnek 
felvetésre

- emlékeztetés a szenvedés, a 
betegség és a halál egzisztenciális és 
spirituális dimenzióira; a vallásos hit 
szerepére a gyógyulásban, az egészség 
fenntartásában, a tájékoztatásban, a 
megbékélésben és a megnyugvásban.

A kórházlelkész látogatásait a 
fekvőbeteg osztályokon felekezeti 
hovatartozás nélkül –ökumenikus 
nyitottsággal -látja el, úgy hogy a 
speciális vallásos igényeket továbbítja 
a megfelelő felekezeti lelkészeknek. 
Ezen kívül biztosít időpontot arra, 
hogy a betegek illetve hozzátartozóik 
a lelkigondozói szobában is 
megkereshessék, elmélyült és 
zavartalan beszélgetést folytatni.     

A kórházlelkész a találkozások 
során elkísér, ami azt jelenti, hogy a 
lelkigondozó, a lelkigondozott ember 
életútjának aktuális szakaszában 
mellélép, felveszi az ő ritmusát és 
abban az ütemben halad mellette, 
miközben biztosítja számára: a feltétlen 
jelenlétet, együttes kitartást, elfogadást, 
támogatást, tehermentesítést. Segít 
a konfliktusokat feldolgozni és a 
megváltozott helyzetében értelmet 
és új értelmezést találni; mindezt az 
érzelmi odafordulás, a kommunikáció 
és a spiritualitás által. 

Genf reformátora, Kálvin János szerint igaz egyház ott van, ahol Isten Igéjét 
tisztán hirdetik, a sákramentumokat helyesen szolgáltatják ki, gyakorolják az 
egyházfegyelmet és diakóniai szolgálatot lát el a gyülekezet. Talán sokak előtt 
nem ismert egyházközségünk szeretágazó szeretetszolgálata, ezért gyülekezeti 
hírmondónkban igyekszünk bemutatni azt, most első alkalommal a kórházi 
szolgálatról olvashatnak a testvérek.

Szőlőskert 2010/ 1    Diakónia - kórházi szolgálat 9



A kórházban folyó lelkigondozói 
munka nélkülözhetetlen segítője az 
egyházközségünk Kórházi csoportja, 
amely 1998-ban alakult. A csoportban 
40 és 70 év közöttiek egyaránt 
szolgálnak, nők és férfiak vegyesen; 
önkéntesei egyházközségünk aktív 
részesei, a presbitérium és különböző 
bibliakörök tagjai is egyben. 

Az Egyházközség Kórházi 
csoportját a kecskeméti Kórházi 
Lelkigondozói Szolgálat első, alapító 
kórházlelkésze szervezte a kórházban 
folyó lelkigondozói és pásztori munka 
támogatására. Feladata 
a következő.

K ó r h á z i 
i s t e n t i s z t e l e t e k r e , 
áhitatokra történő 
hívogatás. A kórház 
kilence emeletes 
fő épületében 
v a s á r n a p o n k é n t 
9 órakor tartunk 
istentiszteletet. Minden 
vasárnap 4 önkéntes, 
egyenként két emeletet 
végiglátogat és a betegek 
figyelmébe ajánlja 
az istentiszteletet, 
meghívja őket, és ha 
szükséges kerekes 
székben letolja, lekíséri 
őket! 

S z ó r ó l a p o k , 
olvasnivaló ajándékozása. Az önkéntes 
minden kórteremben megkérdezi a 
betegeket, hogy elfogadnak-e egy kis 
olvasnivalót, mely bibliai ihletésű 
lélekerősítő írásokat, imádságokat 
tartalmaz. 

Mielőtt áldást kívánva elköszön, 
megkérdezi, hogy szeretné-e valaki 
– felekezeti hovatartozástól függetlenül 
-, hogy a kórházlelkész meglátogassa 
őt? 

Ezen látogatások alkalmat adnak 
arra is, hogy feltérképezzék vannak-
e kecskeméti vagy az egyházmegye 
területéről kórházba került 
reformátusok. Az így látókörünkbe 
került egyháztag kórházban 
tartózkodásáról tájékoztatjuk a 
lelkipásztorát, aki a kórházban vagy 
hazaérkezése után felveheti vele a 
kapcsolatot, s ha az egyházával laza 
kapcsolatot tartó emberről van szó, az 
egyházközségbe integrálhatja őt!

Rövid karácsonyi és ez év tavaszától 
húsvéti-nagypénteki műsorok, 

a j á n d é k o z á s o k 
tartása a 
k ó r t e r m e k b e n . 
December 24-én 
délelőtt a kórházi 
csoport tagjai négy-
öt fős csoportokban 
( c s o p o r t o n k é n t 
két emeletet), 
végiglátogatják az 
ünnepek idején is 
kórházban fekvőket. 
Minden kórterembe, 
ahol azt elfogadják, 
egy 5-6 perces 
műsort adnak 
karácsonyi énekkel, 
Jézus születését 
bemutató történet 
felolvasásával és 
verssel. Ezután 

mindenkinek ajándékoznak egy 
kis fenyőágat, szaloncukorral, 
olvasnivalóval és egyben összegyűjtik, 
hogy kik kérnek úrvacsorát! 
Nagypénteken mindez a krónikus 
belgyógyászati és onkológiai osztályon 
történik hasonló liturgiával, de nyilván 
nagypénteki-húsvéti tartalommal! 
Ágyhoz kötött, életük végéhez közeledő 
emberek között felolvasni az Ézsaiás 
53 szenvedő szolgájának igéit, a 22. 
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zsoltárt vagy a feltámadás igéit egészen 
különös jelentőségű és atmoszférájú 
élmény!

A Kecskeméti Református Gimnázium 
diákjai számára vallástanáruk 
szervezésében lehetőségük van a kórházi 
szolgálatba való bekapcsolódásra. A 
szolgálatra jelentkező diákok elkísérik 
a Kórházi csoport önkéntesét a 
hívogatásra, először, mint csendes 
kísérők és megfigyelők, majd, mint 
aktív hívogatók veszik ki részüket a 
munkából. A kórházi csoport tagjai 
kísérik, tanítgatják őket! A diákok 
az önkéntesekkel és a betegekkel 
együtt részt vesznek a kórházi 
istentiszteleten, tapasztalataikat, 
élményeiket az istentisztelet végén 
megbeszéljük! A betegekkel való 
találkozás szemléletformáló hatása 
miatt nagy lehetőség a diákok bevonása 
szolgálatunkba.

A Kecskeméti Református 
Egyházközségben a diakóniai 
vasárnapon (mely a gyülekezetünkben 
kórházi vasárnap is egyben) évek óta 
a kórházlelkész hirdeti az igét, erre az 
alkalomra meghívjuk a kórház dolgozói 
is, hogy imádsággal, áldáskéréssel, 
az ige üzenetével kifejezzük 
melléállásunkat és megbecsülésünket! 

Az istentiszteletet kötetlen 
beszélgetésekre, találkozásokra 
alkalmat adó kávéházi együttlét 
követ. Mindennek megszervezésében 
tevékenyen kiveszi részét a Kórházi 
csoport!

Mindezeken túl a Kórházi 
csoportban van olyan önkéntesünk 
is, aki egyben a Gedeon Társaságban 
is szolgál, így külön figyelmet szentel 
a kórtermekben elhelyezett Gedeon 
Bibliák terjesztésére, pótlására. 
Másvalaki pedig a hívogatáson túl gitár 
és ének tudásával is évekig szolgált a 
pszichiátriai osztályon tartott speciális 
istentiszteleteken a lelkész mellett.

Szolgálatunkban Krisztus 
szava ösztönöz: „Beteg voltam, 
meglátogattatok…akárcsak egyel is 
megtettétek a kicsinyek közül, velem 
tettétek meg!”

Szeretettel várjuk mindazokat, akik 
a jövőben szívesen csatlakoznának a 
Kórházi csoport szolgálatához!

Elérhetőségünk: 519-821 
(üzenetrögzítős telefon)

Szolgálatunkról bővebben a kórház 
honlapján: htt://intranet.kmk.hu

Kerekes Márton, Mikesi Károly
kórházlelkészek
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Könyvtári rendezvények 2010-ben

Nem is gondoltuk volna, hogy 
milyen ideális lehetőséget teremt 
majd számunkra az, hogy a templom 
jubileumi ünnepségére tavaly 
elkészült három szép kivitelű tároló. 
Így ennek az újabb kiállítási térnek a 
bekapcsolódásával, egyrészt közelebb 
kerülhettünk a gyülekezet tagjaihoz, 
valamint alkalmunk adódott és 
- reményeink szerint - adódni fog 
ezáltal, hogy kiállításról kiállításra 
megmutathatjuk értékes könyveinket, 
tárgyainkat. 

Ennek fényében nagy lelkesedéssel 
igyekeztünk úgy válogatni, hogy 
gyülekeztünk múltjához, jelenéhez 
kapcsolódhassanak a témák.  Idénre 
tervezett tárlataink tématikáját 
az évfordulók, 
j u b i l e u m o k 
adják. Örömömre 
szolgált, hogy 
a családomban 
is nagy lelkész 
p é l d a k é p n e k 
tartott Joó Sándor 
l e l k i p á s z t o r 
s z ü l e t é s é n e k 
100 évfordulója 
a l k a l m á b ó l , 
életéről kiállítást készíthessek 
munkatársaimmal. Köszönet 
mindazért, hogy segítséget is 
kaphattunk ehhez a munkához, 
egyrészt Révész Éva gyülekezeti 
tagunk, másrészt a család részéről, Joó 
Sándor lelkipásztor gyermekeitől. Akik 
láthatták a kiállítást, azok pontosan 
tudják, hogy Joó Sándor Budapest-
Pasaréti lelkipásztor kecskeméti 
születésűként, itt konfirmált 
templomunkban, valamint iskolánk 

diákja volt. Édesapja a Jogakadémia 
tanára, majd 1911-től igazgatója 
volt. Több egyházi és világi tisztséget 
betöltött, gyülekezetünk egyik kiemelt 
személyiségeként emlékezünk rá. A 
februári, vasárnapi istentiszteleten, 
majd az azt követő megnyitón 
megtisztelt bennünket a család több 
tagja, gyermekei és unokái is. Mikesi 
Károly nagytiszteletű úr emlékezett 
Joó Sándorra, valamint megnyitotta a 
kiállítást. 

Templomunk használatba vételének 
325. évfordulója alkalmából rendezett 
ünnepség miatt, nem mertük elvállalni 
a tavalyi évre az akkor jubiláló, 
fennállásának 80. évfordulóját 
ünneplő Kecskeméti Vég Mihály 

Énekkar múltjáról, 
s z o l g á l a t a i r ó l 
készítendő tárlatot. 
Bepótolva ebbéli 
mulasztásunkat, 
zenés áhítat 
keretén belül, 
március 21-én 
vasárnap Pungur 
Béla nagytiszteletű 
úr - az énekkar volt 
karnagya, jelenlegi 

tagja - nyitotta meg a kiállítást.  A 
Kecskeméti Vég Mihály énekkar, az 
egyházmegye énekkarai szolgálata 
mellett, Pálúr János orgonaművész is 
közreműködött a délutáni alkalmon. 

Nyár elejére készültünk el azzal a 
vállalkozásunkkal, hogy a 2010. év 
fontosabb jubileumait bemutassuk. 
Úgy igyekeztünk válogatni, hogy 
nemcsak a gyűjteményünkben 
fellelhető könyveket, érméket, képeket 
mutathassuk be, hanem a templomba 
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betérő turisták számára is ízelítőt 
mutathassunk értékeinkből. Újításként 
megpróbálkoztunk kiállításvezető 
elkészítésével, amely segítségével 
három idegen nyelven (németül, 
angolul, franciául) olvashatóvá vált a 
teljes szöveganyag. Köszönet minden 
fordítónak (Szél Silvia, Terényi 
Kelemen Éva, ifj. Pálóczi Károly, Tódor 
Norbert) a nagyon alapos, precíz 
munkáért. Köszönet még Kiss Ákos 
kollégámnak, aki grafikai tudásával 
tervezi a plakátokat, meghívókat, segít 
a szövegírásban. 

Az országos események sorában, 
jó néhány éve már rendszeres 
rendezvénynek számít - itt Kecskeméten 
is - a Múzeumok Éjszakája program. 
Könyvtárunk az idén, talán harmadik 
alkalommal kapcsolódhatott be ebbe 
az eseménybe, közös összefogásban 
a Ráday Múzeummal. Dr. 
Fogarasi Zsuzsa igazgatónő remek 
elgondolásának köszönhetően az 
idei év estéjére az állatok kerültek 
középpontba. Úgy állítottuk össze a 
programokat, hogy kicsik és nagyok 
is találjanak kedvükre való látnivalót. 
Büszkén mondhatjuk, hogy a városban 
hozzánk látogattak el ezen a júniusi 

estén a legtöbben! Vendégeink voltak 
a vadaspark állatai közül jó néhányan, 
hangsúlyozva mindazt, hogy az est 
főszereplői ténylegesen is ők. Énekelt 
a gimnázium kamarakórusa, a Kicsi 
Hang Felvidékről és a Csörömpölők 
Együttes. Megnyílt Forgó Marianna 
képeslap gyűjteményéből, Carmen 
Bernos de Gasztold népszerű könyve 
(Imák a bárkáról) alapján válogatott 
kiállítás. A színes programok sorában 
volt bábelőadás a Kecskeméti Főiskola 
bábosait Kovács Hajnalka vezette. 
A gyerekek választhattak különféle 
játékok, origami hajtogatás között. 
Refis diákok mutatták be állatos 
témájú vetítőképes dolgozataikat. A jó 
hangulatú estén bibliai csemegéket és 
bort is lehetett kóstolni. Bízunk a jövő 
évi folytatásban! 

Rendezvényeink sorát november 7-
én nyíló Kovács Bálint nagytiszteletű 
úr születésének 100. évfordulója 
és halálnak egy éves évfordulójára 
készített kiállításunk fogja zárni ebben 
az esztendőben. Terveink szerint 
a sokak által ismert és szeretett 
lelkipásztor gazdag életútját bemutató 
tárlat is, elnyeri majd az érdeklődök 
tetszését.
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Kincsestár - a Hanaui Biblia

„Megnyitja az Úr gazdag 
kincsesházát…”

V.Móz.28:12.

Szenci Molnár Albert (1574-1634) 
15 esztendős korában iratkozott be a 
gönci iskolába, amikor Károli Gáspár 
a bibliafordításon dolgozott. Abban a 
páratlan élményben volt része, hogy 
láthatta, amint Károli „nagy isteni 
félelemmel kezdett a bibliafordítás első 
kibocsátásához.” Akkor fogalmazódott 
meg benne, hogy folytathassa a „szent 
öreg” művét, hogy e Bibliát javítva újra 
kiadhassa. 15 éves várakozás után 
1608-ban sikerült megjelentetnie a 
Hanaui Bibliát, amely kiadásának 
helyéről kapta nevét. Bár Szenci sok 
mindent javított, revíziója mégsem volt 
gyökeres. Munkáját olyan külföldön 
tanuló diákok segítették, mint Váradi 
Gergely, Szépfi Mihály, Fogtői Mihály, 
Debreceni István, Keserű János, 
Szikszai István, Beszerményi Péter. 
Művét Móric hesseni 
hercegnek ajánlotta, 
aki anyagi ágon 
magyar származású 
volt, s beszélt is 
magyarul. A Biblia 
elején közölte Károli 
Gáspár elöljáró 
beszédét, majd 
egy registromot 
s magyarázatot a 
Bibliában előforduló 
nehezebb szavakról 
és nevekről. A könyv 
végén található a 
genfi dallamokra 
írt 150 zsoltár, s 
válogatott énekek, 

a Heidelbergi káté, imádságok és 
az egyházi szertartások formulái.  A 
nyomtatáshoz Frankfurtban magyar 
betűket öntetett. A Biblia 1500 
példányban jelent meg és négy év 
alatt elfogyott, ezért újabb kiadásokra 
volt szükség. Ma 58 példányt tart 
számon a Nemzeti Könyvtár. A Nemzeti 
Kulturális Alap sikeres pályázatának 
köszönhetően, 2008-ban az OSZK-
Soros Könyvrestaurátor Műhelyben 
Bernáth Edit restaurálhatta a kötetet. 
A hiányzó oldalak akkor pótlásra 
kerültek, így most kiegészítve teljesen 
ép példány a Vizsolyi Biblia első javított 
kiadása. Érdekesség, hogy Lórántffy 
Zsuzsanna fejedelemasszonynak is 
Hanaui Bibliája volt, igen kedvelte ezt 
a középméretűnek számító könyvet. A 
legfontosabb mégis azonban az, hogy 
több alkalommal végig is olvasta. 

Bán Magdolna

14 Kincsestár       Szőlőskert 2010/1



A Kecskeméti Református Egyházközség

Levéltára

Az egyházközség levéltára kinőtte 
helyét. A vezetőség látva a gondot, komoly 
áldozat árán modern, sok évre elegendő 
hellyel rendelkező raktárhelyiséget és 
kutatótermet alakíttatott ki.

A 2010-es év a költözés jegyében 
telt. Az iratanyag biztonságos szállítása 
komoly előkészületet igényelt. Többszáz 
dobozt, ládát, nagyon sok nylonzsákot 
használtunk fel, s hetekig porszívóztuk 
és csomagoltuk az anyagot, hogy 
a költözés zökkenőmentesen 
történhessen.

A költözés napján is előttünk 
járt Urunk. Csodálatos szép időben 
24-en jöttünk össze a felhívásra. A 
dobozokat kézről-kézre adva az autóra 
rakodtuk az Újkollégiumban, majd az 
Ókollégiumban a lerakodás után először 
az első emeletig ért a csatárlánc. Rövid 
pihenő után felértünk a második emelet 
előterébe. Onnan már kézikocsival 
szállítottuk az anyagot, a tágas, megfelelő polcrendszerrel ellátott levéltári 
raktárhelyiségbe. Késő délután a dobozhegyek között, elfáradva, de örömmel 
adtunk hálát Urunknak.

Ezután „már csak” a levéltári rend kialakítása volt – az önállóvá vált 
levéltárban – a feladat. Hálásan köszönjük mindazoknak a segítségét, akik 
idejüket, erejüket nem sajnálva segítettek a költözésben. Istenünk áldását 
kérjük valamennyiükre!

Oskolás János, az egyik segítő így örökítette meg ezt az eseményt:

Költözik a Levéltárunk
Huszonnégy szív – egy akarat,
Autódaru nélkül is – 
A közösség jól haladhat!
Dicsőség az Úrnak!

Csatasorba mind beállunk,
Szolgálatra nagyon vágyunk.
Jár a doboz kézről-kézre, 
Készülődünk új helyünkre.
Dicsőség az Úrnak!

Összhangban van testünk-lelkünk,
Levéltárat költöztetünk.
Szorgoskodunk, szelektálunk, 
Néha azért meg is állunk. 
Dicsőség az Úrnak!

Pár csomagnak „jó” a súlya
Aki fogja – nincsen búja, 
Mert az Isten hűn élteti, 
Így a rosszat ő megveti.
Dicsőség az Úrnak!
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Jó Megváltónk megsegített,
Mai munkánk is bevégzett.
Jézusunknak örök hála, 
Gondja van a Levéltárra.

Dicsőség az Úrnak!

Október elsejétől ismét szeretettel várjuk régi és új kutatóinkat, 
látogatóinkat!

Nyitvatartási időnk: Kedd 8-12 óráig
                                Szerda 8-12 óráig 
                                Csütörtök 8-12 óráig
A kutatáshoz kérjük, szíveskedjenek előzetesen bejelentkezni telefonon az 

500-380/157 melléken vagy a ref.leveltar@krek.hu e-mail címen.
                                                                                                       

Levéltárosok

Több mint 400 éves hagyományának 
megfelelően, a református hitelvek 
és erkölcsi normák szerint, de 
a legmodernebb tudományos 
ismereteket átadva végzi nevelő és 
oktató munkáját. 

A jelentkezést elsősorban azoktól 
várjuk, akik gyermeküket eddig is a 
történelmi egyházak által képviselt 
hitelvek szerint nevelték. A lelkésztől 
vagy a hitoktatótól hozott ajánlás, vagy 
a keresztelés hiánya és a felekezeten 
kívüliség nem kizáró ok, amennyiben 
vállalják a református hitoktatásban 
való részvételt.

A gimnáziumi felvétel előfeltétele 
a fenti nyilatkozat aláírása a külön 
jelentkezési lapon, amely letölthető 
a honlapunkról vagy kérhető az 
iskolatitkártól. 

Az aláírt külön jelentkezési lap 
beküldésének határideje: 2011. 

január 5.
Iskolánkban minden osztályban 

heti két hittanóra van, amelyet 
minden tanuló számára az órarendben 
biztosítunk.

A római katolikus hitoktatást kérőket 
csak meghatározott számarányban (kb. 
10 %) tudjuk felvenni a rangsorban 
elfoglalt helyük szerint. 

A képzési idő alatt a valamennyi 
tanuló számára kötelező tanórákon 
kívül 11-12. osztályban nem kötelező 
(választható) órakeretben biztosítjuk 
a közép- és az emelt szintű érettségire 
való felkészítést.

Minden évfolyamon, a tanórán 
kívüli foglalkozások gazdag választékát 
biztosítjuk. 

Pl. szakkörök, önképzőkör, énekkar, 
színjátszó csoport, iskolai sportkörök 
több sportágban tanuszodánkban és 
tornacsarnokunkban, informatika 

Felvételi téjékoztató

a Kecskeméti Református Gimnáziumba

jelentkezni kívánók részére
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oktatás, téli-nyári táborozások, 
kulturális rendezvények, egyházi 
események. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a tehetséges, jól tanuló hatodik 
osztályos gyermekek számára kínáljuk 
hatévfolyamos képzéseinket, amelyeken 
már hetedik osztálytól a legelismertebb 
egyetemek legkeresettebb szakjaira 
való sikeres felvételt készítjük elő.

A felvételi vizsga rendje 
hatévfolyamos képzésre jelent-
kezőknek: 

A hatévfolyamos képzésben két 
osztályt indítunk a kerettanterv 
alapján készült egyedi helyi tantervvel, 
négyféle oktatási típussal: általános 
tantervű oktatás, emelt szintű 
angol nyelvi csoport, emelt szintű 
matematika-informatika csoport, 
emelt szintű német nyelvi csoport.

1, Írásbeli vizsga magyar nyelvből 
és matematikából a központilag 
kiadott egységes írásbeli általános 
követelmények szerint. Jelentkezés: 
2010. december 10-ig az általános 
iskolában kapott vagy a honlapunkról 
letölthető központi jelentkezési lapon, 
a vizsga időpontja 2011. január 
21. (péntek) 1400, helye a tanuló 
által megjelölt gimnázium, amely a 

Kecskeméti Református Gimnázium is 
lehet.

2./ Szóbeli vizsga  időpontja:  
2011. március 1-2-3 (tárgyait lásd a 
gimnázium honlapján)

A felvételi vizsga rendje 
négyévfolyamos képzésre jelent-
kezőknek

A négyévfolyamos képzésben két 
osztályt indítunk, mind a kettőnek az 
egyik fele általános tantervű, a másik 
fele a felvételi vizsga eredményétől 
függően emeltszintű oktatásban vesz 
részt biológiából , angol nyelvből 
vagy német nyelvből.

1./ Írásbeli vizsga magyar nyelvből 
és matematikából a központilag 
kiadott egységes írásbeli általános 
követelmények szerint (2010. 
december 10-ig az általános iskolában 
kapott vagy a honlapunkról letölthető 
központi jelentkezési lapon), a vizsga 
időpontja 2011. január 22. (szombat) 
1000.

2./ A szóbeli vizsga időpontja 
2011. március 1-2-3., (tárgyait lásd a 
gimnázium honlapján)

Tájékoztatásul közöljük:
Gimnáziumunkban a hatodik és 

nyolcadik osztályosok számára 2010. 
november 15-16-17-én nyílt napokat 
rendezünk, az érdeklődőket 8 órára 
várjuk a gimnázium dísztermébe
2010. november 16-án (kedd) 
1700 órakor beiskolázási szülői 
értekezletet tartunk.

A felvételihez kapcsolódó további 
információk elérhetők a gimnázium 
honlapján: www. crescit.hu
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Eseménynaptár

Június 9-én a felújított Szappanos síremlék átadására került sor a Református 
Temetőben.

Június 11-én ballagtak el a Református Általános Iskola végzősei
Június 13-án hittanos évzáró istentiszteletet tartottunk
Június 19-én kékkeresztes csendesnap volt a Tőserdőben, valamint ezen az 

estén került megrendezésre a Múzeumok Éjszakája.
Június 20-én 9 órától gimnáziumunk évzáró istentisztelete volt, ahol 

köszöntöttük Vetéssy Katalin leköszönő igazgatót. 5 órakor a Református 
Általános Iskola tartotta évzáró istentiszteletét.

Június 27. vasárnap, aratásért hálaadó úrvacsorás istentiszteleteket 
tartunk. A 9 órai istentiszteleten köszöntük meg Szabó Gábor lelkipásztor eddigi 
gyülekezeti szolgálatát. 

Július 18-án CANTABO DOMINO lemezbemutató koncert volt 
templomunkban

Augusztus 20. pénteken ˝ 5-kor ökumenikus kenyéráldásra került sor.
Augusztus 25-én az évkezdő kollégiumi értekezleten Kodácsy Tamás tartott 

előadást „Tehetség és kompetencia” címmel.
Augusztus 27-én Méhes Balázs adott orgonakoncertet templomunkban
Augusztus 28-án részt vettünk az országos református tanévnyitón 

Miskolcon.
Augusztus 28-án kékkeresztes csendesnap volt Katonatelepen.
Augusztus 29-én az árvízkárosultak megsegítésére Sasvári Sándor adott 

segélykoncertet templomunkban.
Szeptember 19-én 9 órakor hittanos évnyitó istentiszteletet tartottunk.
Szeptember 18-án és 19-én, a Kulturális Örökség Napjai programsorozat 

keretében látogatásra hívtuk az érdeklődőket a Kecskeméti Református Templom 
tornyába, valamint értékes műemlék sírjainkhoz, gyülekezetünk, városunk 
történelmi értékeihez a Református Temetőbe.

Szeptember 22-én, szerdán 2 órakor Dr. Tőkéczki László előadásával kezdődött 
a VIII. Ökumenikus Szabadegyetem a Technika Házában. A társadalmi haladás 
és közoktatás témakörében vehettek részt előadásokon az érdeklődők.

Szeptember 24-én kecskeméti és holland presbiterek találkozójára került sor 
a Tóth E. teremben. A beszélgetés témája a misszió volt.

Szeptember 26-án a 9 órás istentiszteleten megemlékeztünk Osváth 
Viktor kecskeméti lelkész, kántor, karnagy szolgálatáról halálának 25 éves 
évfordulóján. Az istentiszteleten a Debreceni Kollégium Kántusa is szolgált. A 
Kántus szolgálatával délután zenés áhítat volt templomunkban.

Október 2-án önként jelentkezőkkel újrafestettük a Templom kerítését. 
Október 3-án gimnáziumunk diákjai kerékpárral indultak Aradra, hogy ott 

emlékezzenek meg a vértanúk hősiességéről.
Október 9-én az általános iskola 1. osztályosainak családi napját tartottuk az 

Emmausban. 
Október 16-án, szombaton a Presbiteri Szövetség bács-kiskun megyei. területi 

konferenciája került megrendezésre Kecskeméten. 
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Október 24-én, lelkészválasztó közgyűlésen választotta meg a gyülekezet Kuti 
Józseg szomódi lelkipásztort a Kecskemét-Keleti egyházrész lelkészi állására.

Október 28-án, csütörtökön reformációi csendesnap volt az általános 
iskolában.

Október 31-én, vasárnap a Reformáció napján délután 5-kor evangélikus 
testvéreinkkel közösen emlékeztünk a reformációra, az istentiszteleten az Ars 
Nova Énekegyüttes szolgált.

Közelgõ alkalmaink

November 7-én Kovács Bálint volt kecskeméti lelkészre emlékezünk 
születésének 100. és halálának 1. évfordulóján. Ez alkalomból kiállítás nyílik 
templomunkban, mely december 15-ig tekinthető meg.

November 14-én 10 órától Reménysugár gyermeknap a Tóth Endre 
teremben.

November 20-án Református Bál kerül megrendezésre a Díszteremben.
November 21-én, örökélet vasárnapján a 9 órakor kezdődő istentiszteletre 

hívjuk azokat, akik az elmúlt esztendőben veszítették el szeretteiket.
November 22-től 27-ig minden este 5 órakor adventi evangélizációt 

tartunk, melyen Szabó Elődné Gyulai Melinda és Kovács László lelkipásztorok 
szolgálnak.

November 27-én 2 órától adventváró családos gyülekezeti délutánt tartunk az 
Újkollégiumban.

November 28-án, Advent első vasárnapján istentiszteleteinken az Úr asztalát 
megterítjük, délután 3 órakor Pálúr János orgonaművész és egyházmegyénk 
énekkarai szolgálatával zenés áhítat lesz a Templomban.

December 5-én Kárpátmedencei imanap
December 11-12-én Karácsonyi Vásár a Kiskonviktusban
December 24-én du. fél 4-kor karácsonyi ünnepség a templomban

Idén is Reménysugár! 
Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat a szokásos gyermeknapunkra,

melyet november 14-én, vasárnap 10.00 órakor nyitunk a Tóth Endre terem-
ben! Szolgálattevők jelentkezését örömmel várjuk!

Jelentkezni Ritter Nándornál lehet a 30/4968664-es számon.

Vár mindenkit a Mozgó-Élet-Képek!
Beszélgetések keresztyén szemmel különböző filmekről.

Részletek a heti hirdetésekben!



a Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója
Kiadja:

Kecskeméti Református Egyházközség
Kecskemét, Szabadság tér 7.
Tel.: 500-389, Fax: 500-387

www.krek.hu
Felelős kiadó: Varga Nándor
Szerkesztő: Laczay András

Hétfő: 
3-kor Kézimunkakör a Sion I 

Nyugdíjasházban (Budai u.)
5-től  Énekkar
6 órakor „Reményforrás” bibliakör a 

Tóth Endre teremben
Kedd:

5 órakor bibliaóra a gyülekezeti 
teremben

5 órakor bibliaóra Katonatelepen
Szerda:

10 órakor Mamakör a Betlehem Kapuja 
Játszóházban

Fél 11-kor Bibliaóra a Sion III 
Nyugdíjasházban

3-kor Bibliaóra a Sion I 
Nyugdíjasházban

Fél 4-kor Bibliaóra a Sion II 
Nyugdíjasházban 

6 órakor Kék Kereszt Missziói alkalma a 
gyülekezeti teremben
Csütörtök:

3 órakor a Tüdőosztályon áhítat
3 órakor a Széchenyivárosban bibliaóra

Péntek:
5 órakor Bibliakör a Presbiteri 

szobában
6 órakor Ifjúsági óra
6 órakor Fiatal felnőttek bibliaórája

Szombat:
5 órakor hétvégi hálaadó istentisztelet

Hétköznap és szombaton reggel negyed 
8-kor istentisztelet a templomban

Heti összejöveteleink

Imádkozzunk!

- Dicsérjük Urunkat megújító szeretetéért, a reformáció 
csodájáért és könyörögjünk, hogy mindig megújulhasson hitünk!

- Adjunk hálát gyülekezetünk szerteágazó szolgálataiért és az 
azokban fáradozókért!

- Hordozzuk imádságban az árvízkárosultakat és iszapkárosul-
takat!

- Imádkozzunk a betegekért és gyászolókért, hogy a feltáma-
dott Kriszusba vetett hit adjon erőt nekik!

- Könyörögjünk azért, hogy életünk és egyházunk Isten 
dicsőségére lehessen!
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