
Nyári alkalmaink 

1. Május 30. – Szeretethíd 

2. Május 31. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 

3. Június 1. 16.30 – Tiszasziget, évadzáró presbiteri gyűlés 

4. Június 6. – Szeged-Honvéd tér: presbiterképzés 

5. Június 13-20. – Kárpátaljai gyermekek nyaraltatása 

6. Június 14. – Hittan évzáró családi nap és gyülekezeti ebéd 

7. Június 16-19. – Vakációs bibliahét 

8. Június 19. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

9. Június 21. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

10. Június 25-28. – Gyülekezeti kirándulás (Mezőség) 

11. Július 6-10. – Kerékpártúra a Balaton körül 

12. Július 13-17. – Hittantábor (Zánka) 

13. Július 17. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

14. Július 19. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

15. Augusztus 3-19. – Lelkészeink szabadságon 

16. Augusztus 23. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

17. Szeptember 7. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

Hét közbeni alkalmaink június 14. és augusztus 31. között szünetelnek. 
 

Isten áldja meg Testvéreink lelki és testi frissülését! 
 

 
 

Áldott pünkösdi ünnepeket kíván 
minden Testvérünknek 

a Presbitérium. 
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„Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. … A Pártfogó pedig, a 
Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. …” 
(Jn 14,18;26) 
„…Te Péter vagy és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat…” 
(Mt 16,18) 

eruzsálem. Pünkösdvasárnap, ötven nappal Jézus feltámadása után. A 
legkülönbözőbb helyekről, közelről és távolról, érkeznek hívő zsidók, 
hogy megünnepeljék az aratás ünnepét (2Móz 14-15; 3Móz 23,15-16). 

A tanítványokat Mesterük mennybe menetele óta öröm tölti el, állhatatosan 
imádkoznak, templomban áldják Istent (Lk 24,53). Jézus ígéretének a 
bekövetkezését várják: „… ha pedig elmegyek, elküldöm őt (a Pártfogót) hozzátok….” 
Ezen a reggelen az ígéret valósággá válik: „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel.” 
(ApCsel 2,4) Megszületik az Egyház. 

A Szentlélek hatalmának első megnyilatkozása az, hogy a tanítványok a 
jelen lévők nyelvén képesek beszélni „Isten felséges dolgairól” (ApCsel 2,8-11). A 
hallgatóság elámul: „Mi akar ez lenni?” És ekkor Péter apostol felidézi a tömegnek 
Jézus kereszthalálát, feltámadását és mennybemenetelét. Szavai sok embert 
megérintenek: „Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?” – kérdezik. Péter válasza: „Térjetek 
meg…”, vagyis ismerjétek el, hogy Jézus Krisztus a ti bűneitekért halt meg. 
Fogadjátok el Őt mint Megváltótokat, keresztelkedjetek meg az Ő nevében, és 
megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Akkor, azon a napon háromezren lettek 
Krisztus-követők…  

És ma, bennünk felmerül-e, hogy meg kell térnünk? Szükségünk van-e 
Jézus Krisztus váltságáldozatára? Lennének-e – háromezren! – olyanok, akik 
Hozzá csatlakoznak? 

Válaszunk ez legyen: IGEN! 
Nemes Gábor 
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Bódás János: Szentlélek, szállj alá! 

Szent Lélek szállj alá: 
erő, kincs, égi fény... 
A világ oly gazdag, 
és mégis oly szegény! 
Hatalmasoknak, kik 
vezetik a népet, 
s fegyver van kezükben, 
adj nagy bölcsességet. 
Űzz el szívekből 
vad haragot, sértést, 
népek s egyesek közt 
teremts egyetértést. 
Annyi még az önzés, 
a gyűlölet: - vedd el! 
tölts be minden szívet 
emberszeretettel. 
Krisztus indulatját 
vidd a földre szerte, 
Te uralkodj bennünk 
békességnek Lelke. 
Élni vágyunk, mégis 
veszni készül minden, 
mentsd meg a világot 
Szentlélek Úr Isten! 

 

 

Hirdetéseink 

Szeretethíd: május 30. Gyülekezetünk idén is csatlakozik a 

Református Egyház a rendezvénysorozatához. Két helyszínen, a Kárász utcai 

Missziós házban és a Református temetőben fogunk dolgozni. Akik 

szeretnének csatlakozni, kérjük, Kereskényiné Nemes Lívia lelkésznőnél 

jelentkezzenek! 

„Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel 

és igazsággal.” (1Jn 3,18) 

Kkárpátaljai gyerekek fogadása: június 13-20. Idén a Beregrákosi 

Református Egyházközség gyermekeit és lelkészcsaládját látjuk vendégül. Aki 

szívesen részt venne a fogadásukban szállásadóként, ellátásukban, programjaik 

szervezésében, lebonyolításában, azokat kérjük, vegyék fel a kapcsolatot 

Kereskényiné Nemes Lívia lelkésznővel! Az utaztatáshoz és a nyaraltatás 

lebonyolításához 380.000.- forintra van szükségünk. Köszönettel fogadunk 

minden céladományt. Készpénzzel az iratmissziós asztalnál vagy a lelkészi 

hivatalban tudnak adakozni. Átutalással az UniCredit Bank 10918001-00000460-

56420010 számlaszámra várjuk – a cél megjelölésével – Testvéreink felajánlását. 

Vakációs bibliahét: június 16-19. A kárpátaljai gyermekek 

nyaraltatásával párhuzamosan kerül sor erre a programsorozatunkra. Szeretettel 

várjuk gyülekezetünk fiataljait, akikhez hívogathatjuk barátaikat is! 

Gyülekezeti kirándulás: június 25-28. Útitervünkben szerepel - 

többek között – Zilah, Kolozsvár, Pusztakamarás, Vasasszentgotthárd, 

Válaszút, Cege, Körösfő, Csucsa és Bánffyhunyad meglátogatása. Van még 

néhány helyünk; várjuk a további jelentkezéseket!  

Ifjúsági programjaink: a) Balatont megkerülő kerékpártúra (12-99 

éveseknek) – július 6-10; b) zánkai hittantábor (8-19 éveseknek) – július 13-

17. Jelentkezés a templomban a missziós aztalnál vagy a lelkészi hivatalban. 

Templomunk nyitva tartása. – Ezen a nyáron is látogatható lesz a 

templomunk a szabadtéri játékok előadásainak a napjain délután 4 órától 7 

óráig. Az ügyelethez segítő önkénteseket keresünk. Érdeklődés és jelentkezés 

Sashegyi Tiborné presbiter testvérünknél (06 30 425 6185). Köszönjük. 



Balassi Bálint: Borivóknak való 
 

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje, 
Mindent egészséggel látogató ege, 
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele! 
 

Te nyitod rózsákot meg illatozásra, 
Néma fülemile torkát kiáltásra, 
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. 
 

Néked virágoznak bokrok, szép violák, 
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak, 
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak. 
 

Mert fáradság után füremedt tagokat 
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat, 
Új erővel építvén űzéshez inokat. 
 

Sőt még az végbéli jó vitéz katonák, 
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják, 
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják. 
 

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, 
Ki vígan lakozik vitéz barátjával, 
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral. 
 

Újul még az föld is mindenütt tetőled, 
Tisztul homályából az ég is tevéled, 
Minden teremtett állat megindul tebenned. 
 

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből, 
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből, 
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből 
 

 

 

A konfirmációról 

Amikor ezeket a sorokat írom, még nem tudom, hogy a szülőkön, 
nagyszülőkön, keresztszülőkön, testvéreken kívül, gyülekezetünk tagjai közül 
hányan vesznek majd részt fiataljaink konfirmációs vizsgáján (május 23-án, 
szombaton). 

Az egyház korai időszakában, a gyülekezeti élet egyik legjelentősebb 
eseménye volt, amikor az új jelentkezők számot adtak arról, hogy tudatosan 
vallják meg Jézus Krisztusba vetett hitüket. Ez az ünnepi hangulat; a hitvallók 
elkötelezettségében való örvendezés jó ideje takarékon van a gyülekezetekben. A 
konfirmáció szokássá, egyre kiüresedő hagyománnyá válik. Kevés az a fiatal, akit 
nem küldenek, hanem magától jelentkezik a felkészítésre. 

Református Egyházunkban annak a szomorú jelenségnek lehetünk 
tanúi, hogy konfirmált testvéreink nagy többsége 3-4 évtizedet kihagy az aktív 
gyülekezeti életből. Akkor találkozunk velük újra a templomban, amikor őszülő 
hajszálaik alatt elgondolkoznak azon: "Másképp kellett volna! Hátha még helyre 
tudom hozni!" 

Szeretem és féltem fiataljainkat. Féltő szeretettel ajánlom fel nekik, hogy 
ha úgy érzik, még nem állnak készen arra, hogy meggyőződéssel tegyenek 
fogadalmat ISTEN és a gyülekezet előtt, akkor várjanak! Várjanak arra a szent 
találkozásra, amikor nem a presbitérium, nem a lelkész, hanem a Szentlélek Isten 
hatalmazza fel őket a kenyér és a bor vételére! 

Örüljünk, reménységgel örvendezzünk azoknak, akik "közénk 
érkeznek"! Hordozzuk őket, hordozzuk egymást imádságban, hogy ne 
méltatlanul, ne az Úr halálába vetett megváltás hite nélkül együk az Úr kenyerét 
és igyuk az Úr poharát! 

Kereskényi Sándor 

 
 Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után 

 

Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak. 
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír. 
Nem mentek vele. Egy helyben maradtak. 
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra. 
Zendült a szó: Lélek volt és erő. 
 

És háromezren állottak 
egyetlen prédikációra. 
És egyház született. 
Ma is megmozdul ezer és ezer szív 
hogyha a szó Lélektől ihletett. 
Lélektelen mennyit beszéltünk már mi… 
Tanuljunk csendben a Lélekre várni. 

 



Krónika 

2014. október 1.- 2014. december 31. 

Október 1-11. – Des Moines-i (USA) testvérgyülekezetünk küldöttségének 

látogatása 

Október 4. – Családi nap 

Október 4. – Temesvár. Gyülekezetünk küldöttsége részt vett a 

történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye találkozóján. 

Október 4. – Táncház amerikai vendégeinkkel 

Október 5. – Megjelent a KÉZFOGÁS 2014/7. száma 

Október 5. – Énekkarunk szolgálata a délelőtti istentiszteleten . Az 

istentisztelet után ebéd amerikai testvérgyülekezetünk küldöttségével. 

Október 11. – Hódmezővásárhely. Kórusunk részt vett a Tiszántúli 

Református Egyházkerület kórustalálkozóján 

Október 12. – A délelőtti istentisztelet után a Határon túl - nemzeten belül 

sorozatban Kisimre Ferenc tartott előadást A horvátországi magyarok a Duna és a 

Dráva mentén címmel 

Október 18. – Temetőtakarítás 

Október 19. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel - délelőtt és délután 

Október 26. – Megjelent a REFORMÁTUS HONVÉD TÉR reformációs 

száma 

Október 26. – A délelőtti istentisztelet után Nemes Gábor gondnok előadása 

Szenci Molnár Albert munkásságáról 

Október 26-31. – Protestáns Hét  

November 6.  – Zenés áhítat. A zeneművészeti szakközépiskola hallgatóinak 

gitárhangversenye 

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

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

16. 15:00 – Főzés a Szent Ferenc konyhán 

November 23. – Az idős testvéreinket köszöntése a délelőtti istentiszteleten  

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

alelnökének tartott előadása Erdély ma címmel 

November 27. – Zenés áhítat. A zeneművészeti szakközépiskola hallgatóinak 

gitárhangversenye 

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

(december 14-ig). 

November 30.  – Gyülekezeti ebéd 

November 30. – Gyűjtés: Nyilas Misi-csomagba valók és szárazélelmiszer 

(december 21-ig) 

December 7. – Megjelent a REFORMÁTUS HONVÉD TÉR karácsonyi száma 

December 7. –  Kárpát-medencei imanap 

December 12-15. – Kórusunk szolgálata Kézdivásárhelyen 

December 16. – Zenés áhítat 

December 21. – A délelőtti istentisztelet után gyülekezeti ebéd. Délután főzés 

a Szent Ferenc konyhán 

December 24. – Családi karácsonyi istentisztelet 

December 25. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel (délelőtt, délután) 

December 26. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

December 31. – Óévzáró istentisztelet 

 

 

 

Czakó Gábor: Jöjj, Szentlélek!  

Pünkösd, lepkeláng, Isten szívének lobogása, kiáradása miránk! Ó, ha fölfognánk, hogy 

mi ez a tűz igazán! Barátom - aki sokat próbált, s akit sokat próbáltak - mondja, hogy 

kihallgattatásaira készülve, vagy gúzsba kötve, nem a lehetséges kérdéseken és az 

egérutakon töprengett, hanem a jöjj Szentlélek úristent énekelte, hogy fölindítsa 

magában a Szentlelket. És soha nem jött a nyelvére mást vagy önmagát fölöslegesen 

terhelő, netán hazug szó. Vagyishogy nem ezt és amazt kell kunyerálni, hanem a 

legtöbbet: Istent, Őt magát. És megváltásunk óta, sosem ad kevesebbet önmagánál. 

 


