
Tisztelt Ünneplő Gyülekezet! 

A jubileum emlékezésre, számvetésre ösztönöz minket. Ebből láthatjuk, hogy honnan 

jöttünk, mit végeztünk, mennyire volt eredményes a munkánk. Egy ilyen emlékezés arra is jó, 

hogy összegezve tapasztalatainkat körvonalazzuk a jövőnket, meghatározzuk leendő 

feladatainkat. Természetesen az emberi elmélkedés nem mindig visz helyes útra és 

következtetésekre, ezért szükségünk van az útmutatásra: „Utaidat, Uram, ismertesd meg 

velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy 

szabadító Istenem, mindig benned reménykedem.”/Zsoltár 25, 4-5/ 

Ez a bibliai gondolkozás határozta meg a reformáció nagyjainak, hithű embereinek életét, 

amikor levonva a megtett út tanulságait, mertek visszatérni a Szentírás igazságaihoz. És 500 

éve erre ösztönzi a mai kor vallásos embereit is.  

Amikor ebben a kiadványban felvázoljuk az intézmény múltját, jelenét, eredményeit, 

büszkeségeit, akkor reményünket fejezzük ki, hogy sikeres, eredményes lesz a folytatás. A 

múlt felidézése fontos. A bibliai Józsué a honfoglalás után a sikemi országgyűlésen elmondja 

a nép viharos történelmét, melyben nagy hangsúlyt kap a felismerés: a szabadulás és minden 

tökéletes adomány Istentől van, ezért csakis Őmellette kell letenni a voksot, ha továbbra is 

várja a nép az isteni gondviselést. Pál apostol megtérése után több ízben említi előző 

életének bűneit, hálát adva Jézus Krisztus megtartó kegyelméért, de elmondja az új életet 

nyert ember örömét, reménységét is. A mi feladatunk szintén ez: hálát adva múltért, Isten 

történelmet formáló erejéért, előre tekintve a jövendő felé elkérni a minden kegyelem 

Istenének vezetését. 

A protestáns szellemiségű oktatás Kisújszálláson 300 esztendőre tekint vissza. A nehézségek 

ellenére mindig voltak olyanok, akik bíztak az elvetett ige-magvacskák kikelésében, hogy az 

megfelelő szellemi talajba hullva az évszázadok során meghozzák a 30-60-100-szoros 

termést.  

A „Móricz” 1717-óta történelmet írt. Imádkozzunk azért, hogy az elkövetkező évszázadok is 

megőrizzék e patinás intézmény hírét, fontosságát, jövőben betöltendő nemes szerepét! 

Az intézmény jelenlegi fenntartó testülete, a Kisújszállási Református Egyházközség 

Presbitériuma nevében Isten gazdag áldását kérem mai ünnepségünkre, az ünnepség 

minden résztvevőjének életére! 

 

Kisújszállás, 2017. május 25. 
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