
Október 

1. Október 3. – A történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegyék 

találkozója Békés városában 

2. Október 4. 18:00 – Zenés istentisztelet Nagy Gertrúd 

orgonaművész közreműködésével 

3. Október 5. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

4. Október 10.  9:00 – Temetőtakarítás 

5. Október 11. – Szeretetvendégség: Idősek napja a délelőtti 

istentisztelet után 

6. Október 16. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 

7. Október 18. – A délelőtti és délutáni istentiszteleten úrvacsorai 

közösség 

8. Október 25. – A délelőtti istentisztelet után Nagy Zoltán ny. tanár 

előadása Magyarok a Kárpát-medencében címmel 

9. Október 25-31. – Protestáns Hét (részletesebben később) 

10. Október 31. 18:00 – A Protestáns Hét záró alkalma 

templomunkban 

 

 

Imádkozzunk 

- a teremtett világért, környezetünk fennmaradásáért, az emberiség 

teremtést gondozó felelősségéért! 

- egyházunkért, gyülekezeteinkért, hogy Isten országának jele és 

követe lehessünk a mai magyar társadalomban! 

- a háborúban élő népekért, a köztük élő keresztyénekért! 

- azért, hogy a reformáció felismerései újra értelmet nyerjenek a 

magyar társadalomban. 
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„Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Lk 
21,33) 
„… romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó 
igéje által.” (1Pt 1,23) 
„… az Úr beszéde megmarad örökké.” (1Pt 1,25) 

 

oltaire azt írja naplójában a Biblia néhány lapjának 
újraolvasása után, hogy ez a könyv már nem mond semmit 
a XVIII. század emberének, egy évszázadot sem ad 

fennmaradásának. Ma pedig mi azt kérdezzük: ki olvassa még annak a 
filozófusnak a pamfletjeit, aki állítása szerint képes semmivé tenni Isten 
igazságát? 

Azt a Bibliát, amelyet Voltaire idejében még csak alig 
háromtucatnyi nyelvre fordítottak le, ma az egész világon terjesztik több 
mint kétezer nyelven. 

A Biblia változatos képekben teszi érzékletessé Isten igéjét. 
Hasonlítja: sziklazúzó pörölyhöz (Jer 23,29), amely szétmorzsolja Istent 
mellőző magabízásunkat, tűzhöz, amely fellobbantja szívünkben az Isten 
iránti szeretet (Jer 23,29), az élet kenyeréhez, amelyet Isten ad az embernek, 
hogy örök élete legyen (Jn 6,48; 54), frissítő vizű forráshoz, amely csillapítja a 
minden emberben meglévő szomjúságot a szeretet és a béke után (Zsolt 
36,9 és 87,7), kétélű kardhoz, amely szívünk legrejtettebb titkát tárja 
napvilágra (Zsid 4,12), fényhez, amelyre minden hívőnek szüksége van, aki 
tájékozódni akar világunk erkölcsi sötétségében: „Lábam előtt mécses a te igéd, 
ösvényem világossága.” (Zsolt 119,105) 

A keresztyének drága kincsként őrzik Isten igéjét, ezreket 
üldöznek ezért az állhatatosságukért, sokan életüket áldozzák hitükért. 

És mi? Nekünk mit mond az Úr beszéde? 
Nemes Gábor 

V 
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Angyal szeme vigyáz rám 

 A nyár egyik legnagyobb élménye az izgalmakkal teli zánkai hittantábor 
volt. Ott-tartózkodásunk alatt egy gyülekezeti tag házában laktunk. 
 A tábor elején mindannyian ráírtuk egy kis papírra a nevünket, és 
bedobtuk egy kalapba. Összekevertük, majd mindenki kihúzta annak az 
embernek a nevét, akinek ezután egész héten az őrangyala volt. Vigyáztunk 
egymásra, kis üzeneteket, ajándékokat rejtettünk el egymás ágyában. A tábor 
végén derült fény arra, hogy kinek ki volt az őrangyala. 
 Minden reggel bekopogott hozzánk a messze földön híres Sanyi Rádió, 
melynek legújabb adását is lehetetlen volt átaludni. Reggeli után jött az áhítat, egy 
kis hittanóra, mely minden alkalommal egy fontos üzenetet tartogatott 
számunkra. A délelőtti foglalkozás során kettéosztották a csapatot, én a kicsikhez 
kerültem. Mi a Bibliából olvastunk, munkafüzetből oldottunk meg játékos 
feladatokat és színes krétával és ceruzával rajzoltunk, így fedeztük fel a nap 
második üzenetét. A közelben volt egy óvoda, oda jártunk ebédelni. Ebéd után 
következett a csendes pihenő, kicsivel később pedig lementünk a Balaton-partra, 
ahol a víz és a játszótér gumikerék-hintái mellett lehetetlen volt unatkozni. 
Vacsora után, tábortűz körül ülve tartottuk az esti áhítatot, mely a nap harmadik 
üzenetét tartalmazta.  
 Jövőre új hírekkel várja önöket a Sanyi Rádió, remélem, minél többen 
meghallgatják!  

Molnár Anna Réka 
 

 

Nyitott kapuk 

Egyházközségünk asszonyköre már 11 éve szervezi meg 
templomunk nyári nyitva tartását a szabadtéri játékok idejére. 

Ebben az évben 14 alkalommal, 12 gyülekezeti tagunk biztosította 
a felügyeletet. 165 fő látogató tért be hozzánk az előadások napján. A 
vendégkönyvünkbe hetvenketten írtak szeretetteljes köszönetet. Az 
érdeklődők néhányan külföldről, főleg azonban hazánk különböző 
településeiről érkeztek: Orosházáról, Debrecenből, Miskolcról, 
Budapestről, Keszthelyről, Hódmezővásárhelyről, Kapuvárról, 
Budaörsről. Évek óta sok szegedi lakos is kíváncsi templomunkra. Így volt 
ez most is. Egy-két példa a bejegyzésekből: 

„... ma csodaként éltem meg, hogy nyitva találtam délután a 
templomot. Többször jártam itt ökumenikus imahéten, de a délutáni 
napfényben csodálatos a templom.” 

„... anya itt járt egyetemre, mi szívesen jöttünk vele. Szeged 
álmaink városa." 

„.. Szeged legszebb ablakait itt láttuk. Köszönet a barátságos 
fogadtatásért ...” 

Hálát adtunk Istennek, hogy elhatározásunkat be tudtuk fejezni. 
Hiszen úgy lehet ŐT jól szolgálni, hogy szolgáljuk azokat, akiket ő szeret. 

Sashegyi Tiborné 
 

Kedves Gyerekek! – Ahhoz, hogy rájöjjetek, mik is a hiányzó szavak, el 
kell olvasnotok Lukács evangéliumának a 10. részét. 
Várjuk megoldásaitokat! 

38 Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy ________ nevű asszony a 

házába fogadta.39 Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült________, és 

hallgatta beszédét.40 Mártát viszont teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért 

______, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, _____________magamra 

hagyott a munkában? Mond hát neki, hogy segítsen.41 Az Úr azonban így felelt 

neki: Márta, Márta, _________________ és nyugtalankodsz,42 pedig 

______________szükség, valóban csak egyre. Mária a jó részt _________, 

amelyet nem _____________. 
 

Megoldásaitokat továbbra is várjuk a templomban elhelyezett Imakérések 

feliratú dobozba! 


