
November 

1. November 3. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

2. November 6. 19:00 – Zenés áhítat. A zeneművészeti 

szakközépiskola hallgatóinak gitárhangversenye 

3. November 8. 9:30 – Presbiterképzés: Kiszombor 

4. November 9. – A délelőtti istentisztelet után Takó Edit könyvtáros 

tart előadást Bod Péterről 

5. November 14. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet. 

6. November 14. 15:00 – Főzés a Szent Ferenc konyhán 

7. November 16. 10.00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

8. November 23. – A délelőtti istentiszteleten köszöntjük idős 

testvéreinket.  

9. November 23. – A délelőtti istentisztelet után Kalmár Ferenc, a 

KDNP alelnöke tart előadást Erdély ma címmel 

10. November 24. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

11. November 27. – Zenés áhítat. A zeneművészeti szakközépiskola 

hallgatóinak gitárhangversenye 

12. November 29. – Honvéd téri délután, a karácsonyi vásár kezdete 

13. November 30. 12:00 – Gyülekezeti ebéd 
 

 

Imádkozzunk 

- azért, hogy a missziói szemléletet minél többen átvegyék 
egyházunkban! 

- azokért, akik lemondtak magukról, és arról, hogy értelmet találjanak az 
életüknek! 

- a hitükben bizonytalankodókért, a világi siker érdekében Istentől 
eltávolodókért és a világi vezetőkért, hogy felismerhessék és hittel 
kövessék az Úr akaratát! 

- a betegeinkért, a beteg gyermekekért, a gyászolókért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 

 
 

S z e g e d - H o n v é d  T é r i  R e f o r m á t u s  E g y h á z k ö z s é g  g y ü l e k e z e t i  
l a p j a  

6 7 2 0  S z e g e d ,  K á r á s z  u .  1 5      T e l e f o n :  6 2 /  4 2 6  9 0 2  
E - m a i l :  szeged-honved.ter@reformatus.hu 
H o n l a p :  w w w . h o n v e d t e r . r e f . h u  

 

A reformáció emléknapjára 
 

. október 31-én Luther közzé tette 95 tételét. Vitára 
bocsájtott tételei futótűzként terjedtek Európában. A 
római egyház hamisságait leplezte le, és olyan új 

hitelveket hirdetett, amelyek által az emberek közelebb kerülhettek Istenhez. 
Kinyilvánította, hogy a bűnt egyedül Isten bocsáthatja meg, akihez a hívő lélek 
közvetlenül fordulhat. Senki sem tévedhetetlen, még a római pápa sem. 

A reformáció a hit megújulása volt. A kiüresedett, pénzsóvár, hatalmával 
visszaélő egyház helyett az igaz hitre vágytak az akkori Európa lakói. Kezükbe 
vették a nemzeti nyelvekre lefordított Bibliát.  
Magyarországon gyorsan terjedtek az új tanok. A 16. század végére a három 
részre szakadt ország lakosságának majdnem 90%-a protestáns volt. Új iskolák 
jöttek létre, Károly Gáspár lefordította magyar nyelvre a teljes Bibliát. 
Ha a reformáció tanulságait meg akarjuk érteni, kerülnünk kell a félrevezető 
leegyszerűsítéseket. Nem igaz, hogy a hitújítással eljött a fény a sötétség után. 
Legfeljebb felcsillant. „ Aki azt állítja, hogy a világosságban él, de gyűlöli 
testvérét, az még mindig a sötétségben van.” (1 Jn 2,9) A reformációval tovább 
bomlott a keresztények egysége. Mire volt jó hát akkor az egész?  
Luther kiválasztott volt. 95 pontos vitairata a reformáció kezdetének dátumát 
jelenti.. A dolgok nem mehettek úgy tovább, ahogy addig. De mikor ért véget a 
reformáció? Véget ért-e egyáltalán?  

A családi hagyomány szerint apai ágon azok közé tartozom, akiknek ősei a 
legkorábbi időkben tértek át az új, református hitre. A reformáció emléknapján 
előttük hajtok fejet. Az igaz úton akartak járni, Krisztust keresték. Éppen ez a 
tiszta törekvés kötelez, hogy feltegyem magamnak a kérdést: mivel vagyok több 
keresztyénként a keresztényeknél? Méltó vagyok-e a hitújítókhoz? Az igazság 
keresése közben nem esem-e a türelmetlenség és tévedhetetlenség bűnébe? 

Horváth Attila 
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“Minden földek Istent dicsérjétek!” 

Református találkozó Temesváron – 2014.10.04. 
 

Isten segítségével, a VII. Magyar Református Világtalálkozó keretében, a Temesi 

Református Egyházmegye hívta össze idén annak a történelmi Békés-Bánáti 

Református Egyházmegyének mai képviselőit, amely egykor Magyarország 

legnagyobb egyházmegyéje volt (Szeghalomtól Orsováig). A mostani „kistérségi” 

találkozó immár a második, - az elsőt tavaly Makón tartották. 

A ma három országban élő reformátusság meggyőző létszámmal képviseltette 

magát. Szűkebb régiónkból három busz vitte a testvéreket, és ugyanennyien keltek 

útra Békés megyéből. Gyülekezetünkből nyolcan vettek részt. A találkozóra küldtek 

delegációt a Szerbiához tartozó Bánáti Egyházmegye gyülekezetei is. És természetesen 

ott volt a Temesi egyházmegye vendégfogadó szeretetével. A Bétel baptista imaház 

könnyedén befogadta az ezerfőnyi közönséget. 

A szervezőknek egy napba kellett belesűrítenie reformátusságunk helyi 

sajátosságait. Délelőtt a protokolláris köszöntések után Katona Gyula esperes (Békés) 

tartotta a nyitó istentiszteletet. Ezt követően Fazakas Csaba temesi esperes mutatta be 

a régió egyházközségeit vetített képekben, majd Hegyi Ádám történész (gyülekezetünk 

tagja) számolt be a Békés-Bánáti Egyházmegyével kapcsolatos kutatásairól. Ezután 

következett a találkozó legimpozánsabb eseménye, a zsoltáros felvonulás. A 

résztvevők hosszú menetoszlopba sorakozva, rendőri biztosítással 25 ének 

eléneklésével tettek egy kört a városban. A budapesti Cantores Ecclessiae 

fúvószenekar segítette az éneklő gyülekezetet. Csodálkozó és biztató tekintetek 

kisérték a világ előtti bizonyságtételünket. 

Ebéd után volt alkalmunk megnézni a Mária téri református templomot (innen 

indult a 89-es forradalom), sőt még az alkalomra palackozott, ménesi pincészetből 

való emlékbort is vásárolhattunk. 

Délután, a záró istentiszteleten Csűry István püspök (Nagyvárad) hirdette az igét, 

az úrvacsorai ágendát Juhász András főjegyző (Szeged) tartotta. Tizenkét lelkész vett 

részt a szentségek kiszolgáltatásában. Befejezésül az alkalomhoz méltó ünnepi 

koncertet adott Mészáros János Elek előadóművész, református presbiter. 

A találkozó arra buzdít mindnyájunkat, hogy a 2009. május 22-én újjászületett 

Magyar Református Egyház 5. és a 89-es temesvári forradalom 25. évfordulóján 

szabadon és bátran valljuk összetartozásunkat és történelmi egységünket akkor is, ha 

fizikailag három határ választ el bennünket. 

Viszontlátásra jövőre, Békésen!     Nemes Gábor 

A Protestáns napok 2014. évi szegedi programja 

 

Isten szerinti reformáció – 
az Istennek tetsző istentisztelet helyreállítása  

 

Október 26. vasárnap este 6 óra – Kálvin téri református templom 

Zenés áhítat 

Közreműködik: Bánhegyi László trombita művész, D. Szécsi Edit énekművész és 

Simon Tamás a Szeged-Kálvin téri gyülekezet kántora 
 

Október 27. hétfő este 6 óra – Metodista imaház 

A Szentírás megtalálása - A szikra (2Kir 22,1-10) 
Igét hirdet: Rozgonyi Botond evangéliumi pünkösdi lelkipásztor 

 

Október 28. kedd  

délelőtt 10 óra – Somogyi Könyvtár főbejárata:  

Református kiadványok egy katolikus főpap gyűjteményében –  

Takó Edit könyvtáros vezetésével 

este 6 óra – Evangélikus templom 

Az Isten előtti megalázkodás - A megalázkodás (2Kir 22, 11-20) 
 Igét hirdet: dr. Kereskényi Sándor református lelkipásztor  

 

Október29. szerda este 6 óra – Újszegedi református templom 

Az Szentírás melletti elköteleződés - Az elköteleződés (2Kir 23, 1-3) 
Igét hirdet: Sztupkai Mihály metodista lelkipásztor 

 

Október30. csütörtök este 6 óra – Baptista imaház 

A kemény lépések ideje - A konfliktusok (2Kir 23,4-20) 
Igét hirdet: Szlaukó Orsolya evangélikus lelkipásztor 

 

Október 31. péntek – Honvéd téri református templom 

este ¾ 6: Abádi Benedek és Szegedi Kis István szobrának megkoszorúzása a 

protestáns gyülekezetek kórusainak szolgálatával 

este 6 óra Reformációi emlékistentisztelet úrvacsorai közösséggel  

Az Isten akarata szerinti istentisztelet - A helyreállítás (2Kir23, 21-25) 
Igét hirdet: Balogh Barnabás baptista lelkipásztor 

 

A fentebb felsorolt alkalmakra minden kedves érdeklődőt 

szeretettel hívunk és várunk! 



Des Moines-ből (USA) jött a levél 

"...jövevény voltam, és befogadtatok..." Mt 25,35 

Október 3-án, egy olyan országba érkeztünk, melyben egyikünk kivételével még 

soha nem jártunk. Nem beszéltük és nem értettük az ott élők nyelvét. Mégsem 

éreztük magunkat idegennek vagy jövevénynek. Befogadtatok minket 

otthonaitokba, családjaitokba, templomotokba és a szívetekbe. Megosztottátok 

velünk az ételeteket, az ölelésre tárt karjaitokat. Kezet nyújtottatok, amikor 

találkoztunk, és amikor szép magyar táncaitok lépéseit tanulgattuk. Egyikünk sem 

fogja elfelejteni ezt a magyarországi látogatást és a kedves, szerető embereket, 

akikkel találkoztunk. Jövevényként érkeztünk és életre szóló barátságokat 

kötöttünk. Gyakran énekelt dicséretünk szavaival kívánunk áldást 

mindannyiótoknak, és kérjük Istent, hogy az eddig megkötött kapcsolatainkat 

erősítse tovább. "Áldott legyen az a kötelék, ami összefonja szíveinket és keresztyén 

szeretetünket!" 

Marvin Krause, Judy Edwards, Maggy Miller, Diane Kirk és Adam Kirk 

 

 

Segítsünk! 

Gyülekezetünk tagjai minden hónap harmadik vasárnapján, délután 3 
órakor  főznek az alsóvárosi si Szent Ferenc konyhán. A hét során vagy aznap 
kérjük, várjuk a segítő kezeket és a hajléktalanok vacsorájához szükséges friss- és 
tartós élelmiszer-adományokat. Jelentkezni Kereskényiné Nemes Líviánál lehet. 

Lukátsi Vilma: A gályarab 

Korbácsütéstől véres a vállam, 

verejtékem a szemembe hull, 

szívem vadul 

döngeti mellemet, 

úgy érzem: erőm elveszett… 

Éhségemet nyelem, 

sebes a tenyerem, 

köröskörül a víz… 

lábamon is bilincs, 

és senki sincs, 

aki itt rám talál, 

ha csak nem a halál… 

VALAKI jár a tengeren! 

Lépések nesze csobban, 

s a szívem könnyűt dobban! 

…már Ő húzza az evezőket! 

Hűsítő, langyos, lágy esőket 

hullat hátamon végig, 

lemossa, ahol vérzik. 

Etet az Élet kenyerével, 

és erő jár át tőle, 

szinte fölkap a szárnya! 

Széllel szemben a gálya 

a végső kikötőbe 

VELE halad előre! 

 



KRÓNIKA 
2013. december 1. - 2014. április 27. 

 
December 1. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Előadás Sztárai 
Mihályról (Imrényi Eszter). 
December 8. – Előadás a délelőtti istentisztelet után: Minden korban – 
biztonságban (Szilágyiné dr. Bay Lujza ny. rendőr alezredes, főiskolai docens) 
December 12. – Bibliaóra (új) 
December 14. – Adventi délután 
December 15. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Előadás: Az 
apostolok élete a Bibliában és a Biblián kívül (Kereskényi Sándor) 
December 19. – Karácsonyi gitárhangverseny 
December 22. – Karácsonyi gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
December 22. – Zenés áhítat a kórusunk szolgálatával 
December 24. – Gyermekek karácsonya 
December 25. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel délelőtt és délután (legátus 
szolgálatával) 
December 26. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel (legátus szolgálatával) 
December 31. – Óévzáró istentisztelet 
Január 1. – Újévi istentisztelet 
Január 5. – A délelőtti istentisztelet utáni szeretetvendégségen előadás 
Tamásról az Apostolok élete sorozatban (Kereskényi Sándor) 
Január 12. – A délelőtti istentisztelet után, a Határon túl - nemzeten belül c. 
sorozat keretében előadás az amerikai magyarokról (Kereskényi Sándor) 

Január 17. – Bűnbánati istentisztelet 
Január 19. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és a délutáni istentiszteleten 
Január 19. – Előadás Szenci Molnár Albertről a délelőtti istentisztelet után 
(Nemes Gábor) 
Január 19-26. – Ökumenikus imahét 
Január 26. – A délelőtti istentisztelet után Szabó András festőművész előadása: 
Ószövetség és Újszövetség a Sixtus-kápolnában. Gyülekezeti ebéd 
Január 26. – Az ökumenikus imahét záró alkalma templomunkban 
Február 2. – A délelőtti istentisztelet után Kereskényi Sándor előadása az 
Apostolok élete a Bibliában és a Biblián kívül c. sorozatban 
Február 4. – Az Asszonykör megtekinti Szabóné T. Nagy Zsófia kiállítását az 
Algyői Alkotóházban 
Február 9. – A délelőtti istentisztelet után Kisimre Ferenc újságíró előadása  
Szlovéniáról a Határon túlról - nemzeten belül c. sorozatban 

Február 16. – Üzenet a vendégtől: Igét hirdet Balogh Barna baptista lelkész, 
ökumenikus istentisztelet, a Házasság Hete befejező alkalma templomunkban, 
szolgál az Ökumenikus Kórus 
Február 23. – A délelőtti istentisztelet után Takó Edit könyvtáros előadása Pápai 
Páriz Ferencről. 
Február 27. – Zenés áhítat: gitárhangverseny 
Március 2. – A délelőtti istentisztelet utáni szeretetvendégségen Szabó Dénes régész 
tart előadást Bornemisza Péterről. Utána gyülekezeti ebéd. 
Március 7. – Ökumenikus Világimanap, Baptista Imaház 
Március 9. – Határon túlról - nemzeten belül sorozatban: Magyarként a román 
parlamentben címmel tart előadást Tóth József ny. református lelkipásztor, a 
román országgyűlés volt képviselője 
Március 14. – Bűnbánati istentisztelet 
Március 16. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel délelőtt és délután 
Március 23. – Szeretetvendégség: Szilágyiné  Bay Lujza ny. r. ezredes tart előadást az 
internet veszélyeiről 
Március 28. – Zenés áhítat - gitárhangverseny 
Március 30. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
Április 6. – Istentisztelet a kórus szolgálatával. Utána szeretetvendégség, melyen 
Kereskényi Sándor, gyülekezetünk lelkipásztora tartott előadást Az apostolok élete 
a Bibliában és a Biblián kívül c. sorozatban 
Április 12. – Húsvéti kézműves délután 
Április 13. – Virágvasárnap. Istentisztelet a kórus szolgálatával (délelőtt). 
Április 17.– Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Április 18.– Nagypéntek. A passión a „szerdai fiatalok" bibliaköre szolgál. 
Április 20. – Húsvétvasárnap. Délelőtt és délután istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel (délelőtt a kórus szolgálatával). 
Április 21. – Húsvéthétfő. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Április 24. – Zenés áhítat Bozóki Andrea és Zagyi Sándor növendékeivel 
Április 27. – Istentisztelet Bereczky Judit református lelkipásztor igehirdetésével 
Április 27. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
Április 27. – Zenés áhítat. Igét hirdet Bereczky Örs református lelkipásztor. 
Közreműködik Simon Tamás orgonaművész 

 

 


