
A Protestáns napok 2013. évi 

szegedi programja 
 

Protestáns hitünk alapelvei  
 

Október 27. vasárnap este 6 óra - Kálvin téri Református templom 
Igét hirdet: Cserháti Sándor evangélikus lelkipásztor 

SOLA SCRIPTURA – Egyedül a Szentírás! 
Az alkalom utána a nagyteremben dr. Kovács György közgazdász 

előadása: 
Protestantizmus és kapitalizmus – Magyar gazdaság és eszmetörténeti 

tanulságok 
 

Október 28. hétfő este 6 óra Baptista Imaház 
SOLUS CHRISTUS – Egyedül Krisztus által! 

Igét hirdet: Dr. Kereskényiné Nemes Lívia református lelkipásztor 
 

Október 29. kedd este 6 óra Újszegedi Református templom 
SOLA FIDE – Egyedül hit által! 

Igét hirdet: Balogh Barnabás baptista lelkipásztor 
 

Október  30. szerda este 6 óra Evangélikus templom 
SOLA GRATIA – Egyedül kegyelemből! 

Igét hirdet: Sipos Ete Zoltán református lelkipásztor 
 

Október 31. csütörtök Honvéd téri református templom, 17:45 
Abádi Benedek és Szegedi Kis István szobrának megkoszorúzása 
18:00 – Reformációi emlékistentisztelet úrvacsorai közösséggel 

SOLI DEO GLORIA! – Egyedül Istené a dicsőség! 
Igét hirdet: Sztupkai Mihály metodista lelkipásztor 

Az alkalmon a szegedi protestáns énekkarok közösen szolgálnak. 
 

A fentebb felsorolt alkalmakra minden kedves érdeklődőt 
szeretettel hívunk és várunk! 
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Miért szeretem a Heidelbergi Kátét? 

álam ez úgy kezdődött, hogy nem is szerettem a Kátét. Bár 
büszkeséggel töltöttek el a kilátások: a konfirmációs vizsga után én is 
vehetek úrvacsorát, de túl nagy megpróbáltatásnak találtam a felnőtté 

válásnak ezt az útját. Miért kell bemagolnom a régies szöveget, amikor saját 
szavaimmal is el tudom mondani azt, amit megértettem? – háborogtam. Nem 
tizenhárom éves koromban, hanem később, fokozatosan, fedeztem fel a Káté 
szépségeit.  

A Kátét valóban alaposan meg kell tanulni, nem papagáj módjára, hanem 
ésszel. A pontos megfogalmazásra viszont szükség van, a fiatalok most 
találkoznak először a hit nyelvezetével. Elvont új fogalmakat tanulnak, egy új 
nyelvet. A Káté református fiatalok „nyelviskolája”. 

Csodálattal töltött el a Kátét alkotó két hittudós életkora és tudása: 
egyikőjük huszonhét, a másikójuk huszonkilenc éves volt 1563-ban! Minden 
elektronikus segédlet nélkül az utolsó betűig ismerték a Bibliát. Ilyen széles 
átlátással, jó lelkiismerettel állíthatták össze hitünknek, a Szentíráson alapuló, 
legfontosabb tanításait. A Káté a Biblia legigényesebb tartalmi kivonata. 

A válaszok nyelvi megformálásában személyességet, magabiztosságot és 
gyakorlatias szemléletet ad azoknak, akik komolyan magukévá teszik a Káté 
szövegét. Szerkesztésében világos és áttekinthető: a második kérdésre adott 
válasz egyértelműen vetíti elénk a Káté hármas tagoltságát. 

A világ reformátussága körében „sikerkönyvnek” számít, – a legnépszerűbb 
hitvallásunk. A Kárpát-medencében magyar nyelvű változatán generációk nőttek 
fel, nyelve, tanítása, erkölcse a református magyar ember meghatározója lett. 
Adjunk hálát Istennek, hogy ilyen maradandó tankönyvet adott kezünkbe.  
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Reményik Sándor: A fordító 
Károli Gáspár emlékezetének 

 

Alkotni könnyebb: a szellem szabad, 
A képzelet csaponghat szerteszét, 
Belekaphat a felhők üstökébe, 
Felszánhatja a tenger fenekét, 
Virágmaggal eget-földet bevethet, 
Törvénnyé teheti a játszi kedvet, 
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad, 
S vakmerőn méri Istenhez magát… 
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz. 
A fordítás, a fordítás – alázat. 
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni, 
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni, 
Valaki mást, nagyobbat átkarolva, 
Félig őt vinni, félig vele menni. 
Az, kinek szellemét ma körülálljuk,               
A Legnagyobbnak fordítója volt, 
A Kijelentés ős-betűire 
Alázatos nagy gonddal ráhajolt. 
Látom: előtte türelem-szövétnek, 

Körül a munka nehéz árnyai: 
Az Igének keres magyar igéket. 
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv 
Megcsendíti-e Isten szép szavát? 
És látom: győz, érdes beszédinek 
Szálló századok adnak patinát. 
Ó be nagyon kötve van Jézusához, 
Félig ő viszi, félig Jézus őt, 
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek, 
Együtt érve el egy honi tetőt. 
Amíg mennek, a kemény fordítónak 
Tán verejtéke, tán vére is hull, 
De türelmén és alázatán által 
Az örök Isten beszél – magyarul. 
 

 
 

Egyháztudatos gyülekezeti kérdőív: közegyház 

1. Miben segíti a közegyház a gyülekezetünk küldetésének 
betöltését? 
a) Nem tapasztaltunk közvetlen segítséget a közegyház részéről. 
b) A Magyarországi Református Egyház honlapja (reformatus.hu) a 

kiegyensúlyozott tájékoztatásával. 
 

2. Miben akadályozza vagy nehezíti, hátráltatja? 
a) Az egyházi elöljárósággal való kommunikáció nem kielégítő 

(megválaszolatlan levelek, kérelmek). 
b) Kívánnivalót hagy maga után a tájékoztatás. 
c) A legfrissebbnek hirdetett egyházi címtár (reformatus.hu) régen 

elavult adatokat tartalmaz (még mindig az évekkel ezelőtt elhunyt 
lelkészünk nevére kapjuk a leveleket). 

d) Az Érintés c. füzetet csak külön kérésre kaptuk meg – későn; 
nyelvezete fellengzős (sokan nem értették). 

e) Esperesünk és püspökünk távol került a gyülekezetektől; mélyül a 
szakadék az egyházvezetés és a gyülekezetek között. 

 

3. Hogyan segíthetné még jobban? 
a) A fentebb felsorolt problémák orvoslásával. 
b) Szükségesnek tartjuk a közegyházban folyó munkákról a 

rendszeres, személyes tájékoztatást. 
c) A gyülekezeti adminisztráció megkönnyítésével és a közegyházi 

adminisztrációban dolgozók számának lényeges csökkentésével. 
d) Legyen lehetősége a gyülekezeteknek és az egyházmegyéknek a 

Zsinattal közvetlen kapcsolatba lépni a nehézkes szolgálati út 
helyett. 

e) A MRE vezetőségének jobban figyelembe kellene vennie a 
Presbiteri Szövetség ajánlásait és segítségét. 

 

 

 



Gyülekezeti jövőkép 

1. A jó dolgok, amelyeket szeretnénk megőrizni 
a) Meg szeretnénk őrizni azokat a jelenleg is meglevő, jól működő hitéleti 

és közösségi formákat, amelyek gyülekezetünk sajátos arculatát adják. 
 

2. A rossz dolgok, amelyeket szeretnénk elhagyni 
a) A korábban létezett – de valamilyen ok miatt megszüntetett – alkalmak 

igény szerinti visszaállítása (pl. esti bibliaóra, úrvacsora előtti bűnbánati 
alkalom). 

b) A szervezési hibákból eredő hiányosságok kiküszöbölése. 
c) A megvalósíthatatlan elképzelések elkerülése. Csak átgondolt és 

végrehajtható tervekről hozzunk végleges döntést. 
 

3. Legszebb reményeink a jövőt illetően 
a) Az, ha a jó dolgokat meg tudjuk őrizni, és a rosszakat el tudjuk hagyni. 
b) Az eddigi gyülekezeti létszámunk megtartása és - Jézus parancsának 

eleget téve – újabb tanítványok elhívása. 
 

4. A legnagyobb félelmeink a jövőt illetően 
„Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a 
szeretet és a józanság lelkét.”  (2Tim 1,7) 

 

5. Szükséges teendők 
a) Az aktív gyülekezeti tagjaink igényeinek figyelembe vételével az 

eredményesnek és megvalósíthatónak ítélt célok kidolgozása és a 
missziói munkatervbe való beépítése. 

b) Évente egy alkalommal a gyülekezet közösségében újragondoljuk és 
megbeszéljük az itt leírtakat.  

c) A kétségeket és kérdéseket felvető viták megoldását minden esetben a 
szereteten és az ima erején nyugvó türelmes párbeszéddel oldjuk meg! 

d) Ne várjunk mindent a lelkészektől, – mi is adjunk a gyülekezetnek! 
e) Minden gyülekezeti tag a tőle telhető módon szolgálja a közösséget! 
f) Alázzuk meg magunkat, gyakoroljunk naponta bűnbánatot, és imádkozzunk! 

 

 

Egyházi Jövőkép Bizottság 

2011 májusában a Zsinat rendkívüli tanácskozást tartott. A misszió 
irányairól, az egyházi szolgálat feladatairól, világi tisztségviselőket és 
lelkészeket érintő témákról, egyházszervezeti és gazdálkodási kérdésekről 
tárgyaltak. Megállapították, hogy egyházunkban vannak olyan tendenciák, 
amelyek a jövőben hitéleti, egyházszervezeti és finanszírozási válsághoz 
vezethetnek. E tanácskozás eredményeként a Zsinat létrehozta 2011 őszén 
az Egyházi Jövőkép Bizottságot azzal a feladattal, hogy idén novemberre 
készítsen egy cselekvési tervet a Zsinat számára. 
2013 tavaszán az Egyházi Jövőkép Bizottság azzal a kéréssel fordult a 
gyülekezetekhez, hogy az Érintés című füzet segítségével gondolkozzanak 
el a maguk és az egyház közösségének jövőjéről. A testület július 31-ig 
(meghosszabbítva október 31-ig) várja a gyülekezetekben összegyűjtött 
tapasztalatokat, hogy a Zsinat őszi ülésszakára ezeket figyelembe véve 
tehessen javaslatot a következő lépésekre. 
Presbitériumunk az írásbeli és szóbeli adatgyűjtés után a következőkben 
összegezte gyülekezetünk véleményét. 
 

Küldetésnyilatkozat 

1. Első számú feladatunk Szeged városának déli részén élő 
református lakosság lelki szükségletének a kielégítése. 
Területünkön (főleg a belvárosban) iskolák és felsőoktatási 
intézmények sokasága található, ebből természetesen adódik, hogy 
az egyetemeken dolgozók és az itt tanuló ifjúság között kell 
végeznünk missziónkat. 

2. Gyülekezetünkben többen határainkon túli területekről 
származnak. Innen másik fontos feladatunk: a szomszédállamok 
reformátusaival való kapcsolattartás. 

3. A katolikus többségű városunkban az is fontos feladatunk, hogy 
gyakoroljuk az ökumenét, és hogy helyesen gyakoroljuk: minél 
szélesebb együttműködésre törekedve keresztyén/keresztény 
testvéreinkkel, de a református identitásunk megőrzésével. 

 

 



Krónika 
2013. március 1. – 2013. június 30. 

 

Március 3. – Kórusunk szolgálata a délelőtti istentiszteleten 

Március 3. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 

Március 3. – Nők Ökomenikus Világimanapja, Szeged, evangélikus templom 

Március 10. – A délelőtti istentisztelet után a Határon túlról - nemzeten belül c. 

sorozatban: Délvidéki matiné (Tisza menti anekdoták élő bemutatója) 

Március 14. – Zenés áhítat Bozóki Andrea tanítványaival 

Március 17. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 

Március 17. – Istentisztelet. Üzenet a vendégtől c. sorozat keretében Balogh 

Barnabás baptista lelkipásztor hirdeti az Igét 

Március 23. – Húsvéti játszóház 

Március 24. – Virágvasárnap. Istentisztelet a kórusunk szolgálatával (délelőtt) 

Március 24. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 

Március 28. 18:00 – Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

Március 29. 18:00 – Nagypéntek, passió a kórusunk szolgálatával 

Március 31. 10:00 és 18:00 – Húsvétvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel és az énekkar szolgálatával (délelőtt) 

Április 1. – Húsvéthétfő. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

Április 7. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után, melynek 

keretében Szabó András festőművész tartott előadást „Da Vinci - kód nélkül" 

címmel Leonardo da Vinci-ről. 

Április 7. – Üzenet a vendégtől sorozatunkban Ribár János evangélikus lelkész 

hirdette Isten Igéjét 

Április 14. – A délelőtti istentisztelet után a Határon túlról, nemzeten belül 

sorozatunkban Bereczky Örs ormánsági református lelkész tartott előadást a 

horvátországi reformátusok helyzetéről 

Április 14. 18:00 –- Bereczky Judit hirdette Isten Igéjét 

Április 14-17. – Bereczky Örs ormánsági református lelkész evangelizációs  

sorozata  

Április 21. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és a délutáni istentiszteleten. 

Április 21. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Tájékoztató a 

nyári gyülekezeti kirándulásról 

Április 22. – Zenés áhítat. Dr. Bozóki Andrea gitárművész tanítványai adtak 

hangversenyt. 

Április 26. – Gyülekezetünk énekkara ökumenikus kórustalálkozón vett 

részt Soltvadkerten 

Április 28. – Gyülekezeti ebéd. Előtte Fábri Géza, Fábri-Ivánovics 

Tünde és zenésztársaik szolgálnak közöttünk Balassi-műsorral 

Május 5. – Kórusunk szolgálata és az édesanyák köszöntése a délelőtti 

istentiszteleten. Utána szeretetvendégség, melyen dr. Csupor Dezső 

presbiter tartott előadást Hit, tévhit, tudás: a gyógynövény-használat 

útvesztői címmel. 

Május 8. –  Ökumenikus kórushangverseny az alsóvárosi ferences 

templomban 

Május 9. 18:00 – Áldozócsütörtök: istentisztelet 

Május 12. – Kórusunk szolgálata a bécsi magyar református gyülekezetben, 

igeszolgálat: nt. Kereskényi Sándor 

Május 18. – Borlovag-avatás 

Május 18. – Konfirmációs vizsga 

Május 19. – Pünkösdvasárnap: a konfirmandusok fogadalomtétele. A 

délelőtti és a délutáni istentiszteleten úrvacsora 

Május 20. – Pünkösdhétfő: zenés istentisztelet a kórusunk szolgálatával és 

úrvacsorai közösséggel. Az istentisztelet után a kórus évadzáró ebédje 

Május 25. – Szeretethíd:  mézeskalács sütés, a templomunk környékének 

takarítása, különböző munkák a Kárász utcai házunkban 

Május 26. – Az Asszonykör kirándulása Érsekcsanádra 

Június 2. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 

Június 10. – Évadzáró presbiteri gyűlés Tiszaszigeten 

Június 15. – A kárpátaljai vendégeink érkezése 

Június 16. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

Június 16. – Hittanévzáró gyülekezeti nap, a délelőtti istentisztelet után 

gyülekezeti ebéd 

Június 17-21. – Vakációs bibliatábor a kárpátaljai gyermekekkel 

Június 22-26. – Kórustábor Abaújszántón 

Június 28-30. – Gyülekezeti kirándulás az Al-Duna vidékére 

 

 


