„REFORMÁCIÓ – MÚLT, JELEN, JÖVŐ”
PROJEKTNAP A REFORMÁCIÓ HÓNAPJÁBAN

A Reformációról szóló témahét 2014. október 16-án projektnappal kezdődött, amin a
Kecskeméti Református Gimnázium 11.A, 12.A és 12.C osztályos tanulói vettek részt. A
projektnap célja a lutheri reformáció, a kecskeméti evangélikus gyülekezet és a jelentősebb
kecskeméti reformátusok megismerése volt. Az említett osztályok közül a 11.A most
ismerkedik a témával az egyháztörténet keretein belül, az érettségiző osztályok pedig már
számos ismerettel rendelkeznek róla.
A program három részből állt, melyek párhuzamosan futottak és ismétlődtek. Így az adott
állomáson egyszerre egy osztály tudott elmélyülni a témában vagy éppen oldott meg
feladatokat.
A program egyik része a múltról szólt. Ennek keretében a diákok elsétáltak a református
temetőbe, érintve néhány olyan utcát, melyeket jelentős kecskeméti reformátusokról
neveztek el. A temetőben csoportokat alkottak, majd feladatlapot és térképet kaptak. A
térképen számos híres református sírhelye volt feltüntetve, melyek megtalálása után minden
személyről megtudhattak néhány fontos információt, érdekességet. A feladat megoldására
megszabott időkeret állt rendelkezésükre.
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A program következő része múlthoz és jelenhez egyaránt kapcsolódott. A diákok a helyi
evangélikus templomban tettek látogatást, ahol a gyülekezet két lelkésze, Hulej Enikő és Kiss
János fogadta őket. Érdekes előadást hallgathattak a lutheri reformációról és annak
hatásairól. A lelkészek bemutatták a templomot, történetét, építészetét. Ismertették azokat
a látványos és tanbeli különbségeket, amelyek megkülönböztetik őket a reformátusoktól.
Beszéltek a gyülekezet összetételéről, a nekik tartott alkalmakról. Megemlítették, hogy a
környéken kevés az evangélikus, a gyülekezetek pedig távol vannak egymástól. Az előadás
végén a diákok kérdéseket tettek fel, főleg a templom berendezésével kapcsolatban. Ezt
követően körülnézhettek és felmehettek az orgonához is.

A harmadik rész a jövőről szólt, érintve természetesen a jelent is. „Milyen bárkát építsünk a
világ végére?” címmel Dr. Kodácsy Tamás református lelkész tartott interaktív előadást a
tanulóknak. Az előadás célja az volt, hogy tudatosítsa, a keresztyén embernek óvnia kell a
Földet, hiszen ezzel a feladattal Isten bízta meg. Szólt arról, hogy milyen károkat okozunk
akár mi magunk az állandó vásárlással és pazarlással a környezetünknek. Beszélt az ivóvíz
pazarlásáról, a szén-dioxid kibocsátásról, arról, hogy egyes országok milyen mértékben
érintettek ebben a kérdésben. Ahhoz, hogy sokáig élhető hely maradjon a Föld, változni és
változtatni kell. Példaként említett egy skót ökogyülekezetet, ahol a lelkipásztor hatására a
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hívek megszüntettek mindenféle pazarlást. Az előadó a témához kapcsolódó füzetekkel is
ellátta a diákokat, és hozott magával egy angol nyelvű Zöld Bibliát, melyet már a
környezettudatosság jegyében nyomtattak, újrahasznosított papírra.

A projektnap alkalmával a diákok a már meglévő ismereteik mellé újakat szereztek.
Megismerhettek egy addig számukra ismeretlen gyülekezetet, elmentek egy olyan
templomba, ahol előtte sosem voltak. Látták a gyakorlatban is, hogy mi a különbség a
református és evangélikus közösség között.
A temetői feladatot lelkesen oldották meg, és talán meglátták az embert néhány utcanév
tábla mögött.
Az előadás során pedig elgondolkodhattak arról, hogy keresztyénség nem csupán elmélet,
ahogy sokan hiszik. Feladat és felelősség is tartozik hozzá.
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