
Október 

1. Október 4. 16:00 – Családi nap 

2. Október 4. 18:00 – Táncház amerikai vendégeinkkel 

3. Október 5. – A délelőtti istentiszteleten az énekkarunk szolgál. Az 

istentisztelet után ebéd amerikai testvérgyülekezetünk küldöttségével. 

4. Október 12. – A délelőtti istentisztelet után a Határon túlról – nemzeten 

belül sorozatban Kisimre Ferenc tart előadást A horvátországi magyarok a 

Duna és a Dráva mentén címmel 

5. Október 13. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

6. Október 16. 19:00 –A Zeneművészeti Szakközépiskola hallgatóinak 

gitárhangversenye 

7. Október 17. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 

8. Október 18. 9:00-12:00 – Temetőtakarítás 

9. Október 19. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel – délelőtt és délután 

10. Október 20. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

11. Október 26. – A délelőtti istentisztelet után Nemes Gábor tart előadást 

Szenci Molnár Albert munkásságáról 

12. Október 26-31. – A Reformáció hete (a részletes programot lásd az 

október 26-i számunkban) 
 

 

Imádkozzunk 

- azért, hogy a reformáció hónapja alkalom legyen arra, hogy magunk, 
családunk, gyülekezetünk megújuljunk az igazi istentisztelet gyakorlásában! 

- azért, hogy felismerjük Isten igazságát hétköznapjainkban, és mind egyéni, 
mind gyülekezeti életünk valóban Isten dicsőségét szolgálja! 

- azokért, akik elfordultak Istentől! 

- azokért, akiket Jézusba vetett hitük miatt üldöznek! 

- a betegeinkért, a beteg gyermekekért, a gyászolókért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 
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Minden pillanatban Jézus kopogtat az ajtón 

„Légy csendben, és várj az Úrra!” (Zsolt 37, 7) 
 

sendben lenni és várni… - ez az, ami korunkban a leginkább 
nehezünkre esik. Azonnal készen akarunk mindent, és meg is 
kapunk mindent, az ételt, a fájdalomcsillapítást, a tudást, 

pihenést, a testi fejlődést… Olyan korban élünk, ahol gombnyomásra történik 
minden, és a zaklatott hajsza közben a lehető legtöbbet megpróbálunk 
belepréselni egyetlen pillanatba.  

Hosszú-hosszú küzdelem után vagy közepette egyszerre azon kapjuk 
magunkat, hogy akadozik a gépezet, kiszáradtunk, erőtlenné váltunk, és a 
világban megszokott módszerrel nyúlnánk a reset-gomb után, és mégsem indul 
újra a rendszer… Nem indul, akadozik…, mert az Úr nem gombnyomásra 
működik. Sokkal közelebb van Ő hozzánk, mint bármelyik automata 
rendszerünk vagy mobil csatlakozónk: egyetlen imányira. 

A rohanást megszakító néhány csöndes percben, amit a „belső 
szobában” töltünk, ott vár minket a Mester, hogy lábaihoz kuporodjunk, és 
kiöntsük a szívünket. Nem kellenek jól átgondolt körmondatok, rituálék, csupán 
az őszinte jelenlétünk. Az Úrral való találkozás felüdít, és új erőt ad, hogy ne csak 
átszaladjunk az életen, hanem éljük is azt. Ha képesek vagyunk csak néhány 
pillanat erejéig lecsendesíteni az elménket és kinyitni a lelkünket, a Szentlélek 
minden oldalról körülfog minket, és megpihentet, betölti azt a hatalmas űrt, ami 
tátong bennünk, és amit semmi más nem tölthet be. Olyan Atyánk van, aki 
gondunkat viseli, és kész mindent megtenni értünk (sőt, már meg is tett). 

Végy erőt magadon, állj ki a sorból, és halld meg, hogy minden 
pillanatban Jézus kopogtat az ajtódon. 

Szombathelyi Nóra 

C 

http://www.honvedter.ref.hu/


Üzenet Manchesterből 

Mindenekelőtt azt kell elmondanunk, hogy mind a heten, akik 
Manchesterből érkeztünk Szegedre, felejthetetlen időt töltöttünk közöttetek. 
Még azokra is régi barátok vártak, akik korábban nem jártak Szegeden. 
Köszönetet mondunk nekik azért, hogy egykor meglátogattak minket 
Manchesterben. 

Minden egyes, számunkra szervezett kirándulást nagy örömmel 
fogadtunk és élveztünk, a Nemzeti Emlékparktól kezdve, a régi templomok és 
iskolák; a szegedi városháza, a gyógyfürdő látogatásán keresztül a többi, értékes 
szép látnivalóig. A halfesztiválról nem is beszélve! Ezeken felül ott volt még az a 
sok ráadás, amiben egyenként részesítettek bennünket a vendéglátóink. 
Egyszóval: csodálatos kirándulás volt, tele örömmel és szeretetteljes 
gondoskodással, ami tényleg kikapcsolt minket az otthoni mindennapok 
körforgásából. 

A legtöbbet azonban a régi barátságok felfrissítése és az új barátságok 
kezdete jelentette nekünk. Együtt szolgálhattuk az Urat testvéreinkkel; a 
legkülönbözőbb, mégis egy hitből fakadó történetek egymással való megosztásán 
keresztül. 

Már hiányoztok nekünk! 
Martie Newton 

 
 

Templomunk nyári nyitva tartása 

Isten segítségével éppen tíz éve szervezi meg asszonykörünk a szabadtéri 
játékok ideje alatt templomunk nyári nyitva tartását. 

Ezen a nyáron 24 alkalommal 18 asszonyköri és gyülekezeti tagunk 
fogadta a 294 látogatót. Perselypénzünk és iratmissziós bevételünk 15.455 Ft 
volt. Vendégkönyvünkbe 53 fő írt köszönő szavakat áldást kérve 
gyülekezetünkre. A testvérek szíves fogadását minden látogató kiemelte a 
bejegyzésekben. Vendégeink hazánk kis és nagy városaiból érkeztek, valamint 
Felvidékről, Lengyelországból, Angliából, Franciaországból és Németországból. 

Olyan szegedi lakosok is visszatértek, akik gyakran járnak erre, és örömmel 
hallgatták meg templomunk történetét. 

Hálát adva Istennek, a presbitérium köszönetét fejezi ki a szolgálatban 
részt vállaló testvéreinknek lelkes és szeretetteljes munkájukért. 

Sashegyiné Német Rózsa 

 

 
Levél az ifjúsághoz 

 

Nektek azt mondják Isten Igéje viszont ezt mondja 
1. Éljétek ki ösztöneiteket, tegyetek 
mindent kedvetek szerint, akkor 
boldogok lesztek! 
 

„Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 
meglátják az Istent.” (Mt 5,8) „A 
paráznákat és a házasságtörőket pedig 
ítéletével sújtja az Isten.” (Zsid 13,4) 
 

2. Hallgassatok fülsüketítő zenét, 
bömböltessétek a hangszórót, akkor 
majd jól érzitek magatokat! 

 „… hálaadással énekeljetek 
szívetekben az Istennek.” (Kol 3,16) 

3. Kapcsoljátok ki az értelmeteket, 
engedjétek el magatokat, és hagyjatok 
fel minden kritikával! Gondolkodjatok 
pozitívan, és tágítsátok tudatotokat 
meditációval, kábítószerekkel és 
pszichotechnikákkal! 

„… legyetek bölcsek és józanok, hogy 
imádkozhassatok.” (1Pt 4,7) „Legyetek 
józanok, vigyázzatok, mert 
ellenségetek, az ördög mint ordító 
oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen 
el: álljatok ellene a hitben szilárdan.” 
(1Pt 5,8-9) 

4. Tanuljatok meg okkult praktikákat, 
mágiát, boszorkányságot, varázslást, 
akkor természetfeletti tudásra és 
hatalomra tesztek szert! 

„Ne legyen köztetek olyan, aki… 
varázslást űző, se jelmagyarázó, 
kuruzsló vagy igéző! Ne legyen 
átokmondó, se szellemidéző, se 
jövendőmondó, se halottaktól 
tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt 
mindaz, aki ilyet cselekszik” (5Móz 
18,10-12). 
 

5. Oda menjetek, ahol jelek és csodák 
történnek, ahol nagyszerű 
látomásokban és jelenésekben van 
részetek, és ahol különleges 
tapasztalatokat szerezhettek! 
 

„Szeretteim, ne higgyetek minden 
léleknek…, mert sok hamis próféta 
jött el a világba” (1Jn 4,1). „Mert 
hamis krisztusok és hamis próféták 
állnak majd elő, jeleket és csodákat 
tesznek, hogy megtévesszék – ha lehet 
– a választottakat is” (Mt 24,24). 
 

Forrás: Vetés és aratás, Evangéliumi folyóirat, 2011/12; dr. Lothar Gassmann 
nyomán 

 


