
Tóth Ilonáról – ’56 egyik református 

mártírjáról 

(Részlet a Reformátusok Lapja 2011. november 6-i számában megjelent 
interjúból) 
És nem mellesleg Bibliát olvasott. Honnét tudunk a 
vallásosságáról? 
Az egyik repülőtársától tudjuk, hogy Tóth Ilona éjjeliszekrényén mindig 
ott volt a Bibliája. Pedig a vallásosság ilyen nyílt vállalásából azokban az 
években komoly baja származhatott az embernek. Ő viszont nem félt. A 
Kálvin téri templomba jártak istentiszteletre, és amikor a lányt 
letartóztatták, édesanyja a református egyházhoz fordult segítségért. Így 
lett az orvostanhallgató ügyvédje Kardos János, a Dunamelléki 
Egyházkerület törvénytelen módon lemondatott korábbi főgondnoka, aki 
díjazás nélkül vállalta a védelmét. Hogy ő is mennyire a lány 
személyiségének varázsa alá került, az is bizonyítja, amit a naplója utolsó 
bejegyzéseként írt le az eljárás lezárásakor, és ami az említett tanulmány 
címeként is szerepel: „A csalogány elszáll.” 

„Adjunk hálát a Szentháromság Istennek a megtartó kegyelméért. Adjunk hálát a 
hősökért és az áldozatokért, akiknek küzdelme nem volt hiábavaló. Áldjuk Őt azért, 
hogy örökségük és mindazok fáradozása, akik készek továbbvinni 1956 értékeit, egy 
független és szabad Magyarországban él tovább"  
(A MRE Zsinatának 2016. szeptember 12-i körleveléből) 

 

 

November 

1. November 7. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

2. November 12. – Presbiterképzés, Petőfitelep 

3. November 18. – Bűnbánati istentisztelet 

4. November 20. 10:00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

5. November 20. – Johannes Vermeer festészete, – Szabó András 

előadása 

6. November 21. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

7. November 26. 14.00-16.00 – Adventi játszóház 
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„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog 
hozzátok.” (Jk 4,8) 

cclesia semper reformanda est” – hangzott először Luther 
tanítása, és került nyomtatásba jó száz évvel később. Azóta 
öt kontinensen idézik. Leggyakrabban október 31-én, a 

Reformáció ünnepén. 
Mit jelent ez a négy szó? A leggyakrabban így fordítjuk: „Az Egyháznak 

szüntelenül meg kell újulnia.”  
Miért? Mert emberek alkotják. Egymással és Istennel kapcsolatban álló, 

gondolkodó teremtmények. A gondolataik azonban nem egyeznek. Egymásnak 
feszülnek. 

Akkor ki képes arra, hogy folyamatosan visszaigazítsa az Egyházat ahhoz 
a rendhez, amire rendeltetett? A tévedhetetlenül, mindig jót akaró Isten. 

Hogyan teszi ezt? Meggyőz minket. Kijelenti az akaratát, és várja, hogy 
elfogadjuk-e, vagy sem? 

Hogyan jelenti ki az akaratát? Írásban, a Bibliában elérhetővé teszi. Élő 
szóban pedig hallhatóvá válik a bizonyságtételek (prédikáció, igemagyarázat, 
beszélgetés) során. És mindezt úgy végzi el Isten, hogy Szentlelkével segít 
megérteni az olvasott és hallott Igét. 

A Biblia és a bizonyságtételek a tökéletes, isteni kijelentések? Nem, hanem 
Ő maga! Jézus Krisztus. Akinek a személyében Isten egészen közel-, 
egyértelműen érthető közelségbe jött hozzánk. 

Nélküle nem létezne az Egyház. Nélküle nem ismernénk Isten szándékát. 
Nélküle nem lennénk képesek visszaigazítani (reformálni) magunkat ahhoz a 
tökéletes állapothoz, amit Isten hozott létre a bűneiből megváltott ember és Ő 
maga között.  

Nem vagyunk azonban se’ nélküle, se’ magunkban. Egyháztagok vagyunk. 
Jézushoz folyamatosan igazodó, örvendező Isten-gyermekek.  

Kereskényi Sándor 

„E 

16. 
évfolyam 

3. sz. 
 

2016. otóber 
23. 

 



Aradi találkozó 

Makó, Temesvár, Békés után immár negyedszerre gyűltek össze Aradon, 

ez év október 1-én, az egykori Békés-Bánáti Református Egyházmegye – ma 

három országban és öt megyében élő – képviselői. Ma már, mondhatjuk, 

hagyománnyá vált e régió reformátussága körében ez a találkozó, melyen közös 

gyökereinkre emlékezünk, és megerősítjük ma is létező összetartozásunkat. 

E találkozóknak napjainkra kialakult egy általános és egy helyi 

forgatókönyve. A napot istentisztelet nyitja (Csűry István, püspök, 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület) és úrvacsorás istentisztelet 

(Fekete Károly, püspök, Tiszántúli Református Egyházkerület) zárja. A két 

végpont között éli át a szétszakított református közösség az viszontlátás örömét 

és a protokolláris kötelezettségeit. A délelőtti istentisztelet után világi 

meghívottak köszöntötték a találkozót, és az öt megye esperese mutatta be 

szűkebb pátriáját. Ebben a sorban tartott előadást Hegyi Ádám adjunktus, 

gyülekezetünk tagja, aki a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegyével 

kapcsolatos újabb kutatásairól számolt be. A napot emlékezetessé tették a 

művészeti produkciók: Kiss Zsuzsanna aradi gimnazista szép Radnóti-szavalata, 

Éder Enikő színésznő nagy művészi átéléssel előadott, egyedi hangzású 

sanzonjai és Dinnyés József Huszár Gál (1560) énekeskönyvéből összeállított 

dalcsokra. Az istentiszteletek lelki elmélyültségéhez járult hozzá az egyesített 

református énekkar (benne a mi kórusunk is) Nagy Szabó Kornélia vezetésével.  

A helyi forgatókönyvhöz tartozik a Megbékélés Parkban álló Szabadság-

szoborhoz való kivonulásunk, ahol a mártírokra emlékeztünk és koszorúztunk. 

A szervező, az Arad-Belvárosi Református Egyházközség, a vendégek 

ebédeltetését a Csiky Gergely Főgimnázium udvarán bonyolította le, – hála a 

napfényes, meleg időnek. Ugyanitt különböző kézműves termékeket 

vásárolhattunk (például az alkalomra címkézett ménesi bort). 

A több mint ötszáz főnyi résztvevő úrvacsorai közösségben – 

meggyőző erővel – tett bizonyságot arról, hogy a mai nemzedék is ragaszkodik 

őseink hitéhez és arról, hogy a testvéri szálak eltéphetetlenek. Ezt fejezte ki a 

történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye zászlajának ünnepélyes 

átadása a Bánáti Református Egyházmegyének (Szerbia). Jövőre 

Nagybecskereken találkozunk!                                                    Nemes Gábor 

SZEGEDI PROTESTÁNS NAPOK 

 

 

Idő 

 

Hely 

 

Igehirdető 

 

2016. 

október 28. 

péntek 

18:00 

 

Szegedi Baptista 

Gyülekezet 

Szeged, Hétvezér u. 5/b 

 

Kereskényi Sándor 

református lelkész 

 

2016. 

október 29 

szombat 

18:00 

 

Szegedi Evangélikus 

Gyülekezet 

Szeged, Tisza Lajos krt. 

16. 

 

Czagány Gábor 

református lelkész 

 

2016. 

október 30. 

vasárnap 

18:00 

 

Szeged-Kálvin Téri 

Református Egyházközség 

Szeged, Kálvin tér 2. 

 

Sztupkai Mihály 

metodista lelkész 

 

2016. 

október 31. 

18:00 

 

Szeged-Honvéd Téri 

Református Egyház 

Szeged, Honvéd tér 1. 

Cserháti Sándor 

evangélikus lelkész 

(úrvacsorai közösség) 

 

  



Szegedi Ökumenikus Kórus 

Az ökumenizmus a keresztény felekezetek által használt protestáns 

eredetű fogalom. Lényege az egymás hitnézeti különbségein felülemelkedő 

tolerancia, a felekezeti különbségek helyett a közös pontok, az alapvető 

egyezőségek hangsúlyozása, közösségvállalás és az együttműködés keresése. 

Amikor az ökumenikus kórus 2011-ben a szegedi Családközpont 

felkérésére Varjasi Gyula karnagy vezetésével magalakult, akkor is az volt az 

alapvető elgondolás, hogy városunkban felekezeti hovatartozástól 

függetlenül, énekelni szerető emberek együtt dicsérjék az Urat. 

Tudjuk, bár nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a mennyben 

Krisztusnál egy közös feladatunk biztos lesz, ez pedig a mennyei Atya 

dicsérete. Mi más feladatunk és küldetésünk lehetne alapvetően, mint már itt 

a Földön elkezdünk erre készülni. Ilyenkor nem a felekezeti 

különbözőségeinket figyeljük, hanem azt erősítjük, amiben egyek vagyunk: 

Istenünknek dicséretét énekhangunkkal. 

2016-ra formálódtunk stabil kórussá. Az évenkénti közös alkalmak 

fontos szolgálati feladattá alakultak. A Házasság Hetén, az Ökumenikus 

Imahéten, az Egyházzenei Hónap alkalmán való szolgálatok mind előttünk 

való célok, melyek között egy-egy kimagasló külön alkalom még tovább 

erősíti a kórus összetartozását. Ilyen volt az idei évben a Jótékonysági 

koncert is, ahol a Bethesda Gyermekkórház részére gyűjtöttünk. 

Új évad új feladatokat hozott az állandó alkalmak mellé. November 

5- én közösen a pécsi Bárdos kórussal Mendelssohn 42. Zsoltár eléneklése a 

közös cél, valamint szeretnénk egy kicsit kitekinteni és elvinni a jóhírt 

messzebbre. November végén Prágába utazik a kórus a Prágai Adventi 

Kórusfesztiválra. 

„Énekeljetek az Úrnak új éneket!”. Mindennap van okunk új 

tartalommal megtölteni énekeinket. Minden nap van okunk a hálaadásra. 

Szeretettel hívjuk az ökumenikus kórusba azokat a testvéreinket, akik az 

éneklés tálentumát kapták. Próba minden kedden 18 órától a Kálvin téri 

gyülekezet nagytermében. 

Nagy-Szabó Kornélia 

 

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. 



Krónika – 2015.11.01.-2016.02.28. 

November 1. – Lelkész-sírok koszorúzása 

November 8. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után. György András 

verseskötetének bemutatása (Kereskényi Sándor) 

November 12. – Zenés áhítat: a zeneművészeti szakiskola növendékeinek 

gitárkoncertje 

November 13 – Bűnbánati istentisztelet 

November 15. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

November 17. –Asszonykör: Ady Endre új megvilágításban (Nagy Zoltán ny. tanár 

előadása) 

November 21 – Presbiterképzési alkalom a „Hirdesd az Igét!" program keretében 

November 22. – A délelőtti istentisztelet után Szabó András előadása A reformáció 

korának festészete címmel 

November 28. 14:00-16:00 – Adventi kézműves foglalkozás; karácsonyi vásár 

kezdete; Nyilas Misi csomagok gyűjtése 

November 29. – Advent első vasárnapja. Kórusunk szolgálata. Megjelent 

a KÉZFOGÁS decemberi száma 

 December 11. – Évzáró hittanóra 

December 13. – Megjelent a RHT karácsonyi száma 

December 15. – Karácsonyi gitárkoncert a zeneművészeti szakiskola növendékeivel 

December 18. – A SZTE gyakorló iskolájának karácsonyi ünnepsége 

templomunkban. 

December 19. – Adventi kézműves foglalkozás, karácsonyi vásár, a Nyilas 

Misi pakkok csomagolása.  

December 20. – A délelőtti istentisztelet után Kereskényi Sándor előadása A 

karácsony a református teológiában címmel. Gyülekezeti ebéd. 

December 20. – Önkénteseink főznek a hajléktalanoknak a Szent Ferenc konyhán; 

a szárazélelmiszer átszállítása a ferencesekhez 

December 20. – Kórusunk szolgálata a Város negyedik gyertyájának meggyújtásánál 

December 24. – Családok karácsonya 

December 25. 10:00, 18:00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel, kórusunk 

szolgálatával  

December 26. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

December 27. 10:00, 18:00 – Istentisztelet 

December 31. 15:00 – Óévzáró istentisztelet 

Január 1. 10:00 – Újévi istentisztelet 

Január 10. – Megjelent a KÉZFOGÁS 2016. januári. száma 

Január 16 – Presbiteri találkozó - Hódmezővásárhely, Susáni 

Református Egyházközség.  

Január 17. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

Január 17. – Újévi kórusebéd a délelőtti istentisztelet után 

Január 17-24. – Ökumenikus imahét 

Január 31. – Megjelent a KÉZFOGÁS 2016. februári száma. 

Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Simon Döme 

András segédlelkész előadása a debreceni teológusok életéről 

Február 5-8. – Kereskényi Sándor szolgálata a párizsi magyar 

református gyülekezetben 

Február 7-14. – Házasság Hete Szegeden. A záró alkalom 

templomunkban az ökumenikus énekkar szolgálatával 

Február 14. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után, Arcok 

a gyülekezetből 

Február 18. –Zenés áhítat: a zeneművészeti szakiskola 

növendékeinek gitárkoncertje 

Február 19. – Bűnbánati istentisztelet 

Február 21. 10:00 és 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. A 

lelkészházaspár köszöntése 

Február 21. – A délelőtti istentisztelet után Lichtenegger Gyuláné 

Csorja Zsuzsánna síremlékének megkoszorúzása (a kórusunk 

szolgálatával) 

Február 28. – Megjelent a KÉZFOGÁS 2016 márciusi száma 

 

 


