
Június és a nyár 

1. Június 3. 15.00 – Konfirmációs vizsga 

2. Június 4.10.00 – Pünkösdvasárnap. Istentisztelet, a konfirmált 

fiatalok fogadalomtétele, úrvacsorai közösség. 

3. Június 4. 18.00 – Pünkösdvasárnap. Istentisztelet, úrvacsorai 

közösség legátus szolgálatával.  

4. Június 5. 10:00 – Pünkösdhétfő. Zenés istentisztelet kórusunk 

szolgálatával. Úrvacsorai közösség (legátus). Az istentisztelet után 

batyus kórusebéd. 

5. Június 9.  16.00 – Többgenerációs vetélkedőre felkészítő alkalom 

6. Június 11. – A délelőtti istentisztelet után hittan-évzáró családi nap: 

többgenerációs vetélkedővel. Gyülekezeti ebéd. 

7. Június 12. – Évadzáró presbiteri gyűlés Tiszaszigeten 

8. Június 19. – A kárpátaljai (Borzsava) vendégeink érkezése 

9. Június 19-25. – Vakációs bibliatábor közösen a borzsovai 

vendégekkel 

10. Június 25. – A délelőtti istentiszteleten a borzsovaiak 

bemutatkozása. Szeretetvendégség 

11. Június 26-30. – Gyülekezeti csendeshét és kirándulás: Beregdaróc 

12. Július 14. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

13. Július 16. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

14. Július 31. – augusztus 4. – Hittantábor 

15. Augusztus 18. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

16. Augusztus 20. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. 

Nemzeti ünnep 

17. Szeptember 3. – Hittan-beiratkozás; az évfordulós kiállításunkhoz a 

régi fényképek leadásának határideje 

18. Szeptember 4. 16.30 – Presbiteri gyűlés 
 

 
 

A Szentlélek erősítsen mindnyájunkat! 
Áldott pünkösdi ünnepeket kívánnak a 

lelkészek és a presbitérium. 
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"Ügyelj az ábíb hónapra, és tarts páskát Istenednek, az Úrnak, mert 
ábíb hónapban hozott ki téged Egyiptomból - egy éjjel - Istened, az 
Úr. … Számolj azután hét hetet! Attól fogva kezdd számolni a hét 
hetet, hogy sarlóval kezdenek aratni. Akkor tartsd meg a hetek 
ünnepét Istenednek, az Úrnak, és adj önkéntes áldozatot aszerint, 
ahogyan megáldott téged Istened, az Úr." (5Móz 16,1; 9-10.) 

 

A népét kiszabadító Isten Mózes közvetítésével olyan 
ünnepsorozatot állított össze, ami egybefonta a földi és az égi áldást. A 

páska (nekünk: húsvét) ünnepén elmesélték egymásnak, mit tett őseikkel 
az Úr. Az attól számított hetedik héten, az aratás ünnepén (nekünk: 

pünkösd) minden évben megtapasztalták, hogy az az Isten vigyáz rájuk, ad 
kenyeret, aki kiszabadította őket Egyiptomból. 

Madách szavaival: "a gép forog", de az Alkotó nem pihen! Amit 
Isten elindított, az nem áll le! 

Isten kegyelme Jézus keresztjén beindította a megváltás gépezetét. 
Húsvét hajnalán és az azt követő negyven napon át bebizonyította, hogy 

"a gép forog". Bűneink bocsánata, bűnvallásainkat követően folyamatosan 
működik. 

Isten gondviselése Jézus mennybemenetele után sem állt le. 
Pünkösdkor elküldte Szentlelkét. Ő a lelkünk karbantartását végzi. Nem 

véletlen, hogy ez az ószövetségi aratás ünnepéhez kapcsolódik. A 
mindennapi kenyér a testünk fenntartását biztosítja. Az ÚTON. Amit 

Jézus IGAZSÁGÁT követve az örök ÉLET kezdetéig kell végigjárnunk. 
Húsvét és pünkösd elválaszthatatlan egymástól! 

Az ATYA akaratából, JÉZUS áldozata és a SZENTLÉLEK 

állandó jelenléte forrasztotta egybe.  
Kereskényiné Nemes Lívia 
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Pünkösd van 

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a 
helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az 
egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek 
szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és 
különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak" 
(Apcsel 2,1-5) 

A görög elnevezés (pentékoszté) jelentése ötven, a magyar pünkösd 
szó ebből származik. Eredete egy ószövetségi zsidó ünnep, héberül Sávuót, a 
tóra átadásának, a törvényadásnak emléknapja és az aratás, az új kenyér 
ünnepe. Pünkösd minden évben a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott 
ünnep, pünkösdvasárnap legkorábbi lehetséges dátuma a nyugati 
kereszténységben május 10., a legkésőbbi pedig június 13. Ünneplése egyidős 
az egyházzal, tehát az apostolok idejéből való. 

Az ószövetségi próféták megjövendölték ezt az eseményt is, többek 
között Ezékiel próféta szól róla: „Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: 
eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek" 
(Ez 36,26-27). Ezek mellett Keresztelő János is utalt rá: „Én vízzel keresztellek 
titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a 
saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket" (Mt 3,11) 

A Szentlélek az Atya és a Fiú mellett a Szentháromság harmadik 
személye. Pünkösdkor a Lélek kiáradását és az egyház alapítását ünnepeljük. 

A lelki ajándékok (karizmák) is a Szentlélek kiáradásához 
kapcsolódnak, ezek olyan képességek, amelyeket a Szentlélek ad, amelyek 
ingyen való, nem megszerzett, nem elért képességek. Innen ered a kegyelmi 
ajándék, vagy görögül a karizma elnevezés. Egyazon Szentlélek nyújt kinek-
kinek különböző ajándékokat – ahogy ez Pálnál is olvasható. 

Ehhez az ünnephez igen sok népi szokás kapcsolódik, különböző 
hagyományokat alakítottak ki a százasok során. Ilyen szokás többek között a 
májusfa állítása, mely a természet megújhodásának a szimbóluma. Ugyanígy 
ismert a pünkösdi királyság jelensége. A középkor óta ismert szokás szerint 
ügyességi versenyen választották ki a legrátermettebb legényt. Az ügyeletes 
pünkösdi király – akár egy évig is – minden lakodalomba, mulatságra hivatalos 
volt.  

Az egyik leghíresebb szokás mégis a csíksomlyói búcsú hagyománya, 
mely a 15. századból maradt fenn. Ez a pünkösdi búcsú a magyarság 
egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát. 

Híreink 

Szolgálati autó vásárlása – Lelkészeink magánautója kiégett. Istennek hála 
személyi sérülés nem történt. A presbitérium a sajnálatos eseményt vis 
majornak – előre nem látott kényszerítő körülménynek – tekinti, és minthogy 
a gépkocsi a lelkészek mindennapi munkaeszköze, úgy döntött, hogy egy 
használt Peugeot 301-es (2015, 50000 km, 2,3 millió Ft) megvásárlásával 
pótolja a kiégett járművet. A gépkocsi a gyülekezet tulajdona. Kedves 
Testvéreink céladományaikkal enyhíthetik ezt a rendkívüli kiadásunkat: az 
iratmissziós asztalnál vagy átutalással (Unit Credit Bank 10918001-00000460-
56420010). – Köszönettel: Presbitérium 

 
Pályázati pénzből – Jubileumi ünnepségeinket az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatja. „A reformáció Szegeden: a Szeged-Honvéd Téri 
Református Egyházközség megemlékezése a Hitújításról” című 
pályázatunkkal 300000 Ft-ot nyertünk. Az összeg fedezi a május 21-i 
ünnepségünk előadójának tiszteletdíját, a kiállítás, a fogadás és a 
többgenerációs vetélkedő költségeit. 

Napközis bibliatábor (június 19-23.) / Hittantábor (július 31. - augusztus 
4.) – Kérjük a kedves Szülőket, hogy 6000 Ft előleg befizetésével erősítsék 
meg gyermekük részvételét a táborokban.  

Felhívás kutatómunkára  
1. Az őszi nagy évfordulós ünnepségeinkig szeretnénk felkutatni azoknak az 
elhunyt egyháztagjainknak az adatait, akik szakmájukban elhíresültek. 
Szeretettel kérjük kedves Testvéreink segítségét. A téma felelőse: Jobbáné 
Szabó Enikő (elérhetőségei a lelkészi hivatalban). 
2. Olyan régi fényképeket gyűjtünk, amelyek a templomunkban készültek, 
vagy amelyek a templomunkat ábrázolják. Ezekből a képekből kiállítást 
rendezünk az ősz folyamán. Az értékes dokumentumokat zárt – névvel és 
telefonszámmal ellátott – borítékban a missziói asztalnál vagy a lelkészi 
hivatalban lehet leadni. A legajánlatosabb digitalizáltan elküldeni az 
egyházközség elektronikus címére (szeged-honved.ter@reformatus.hu). 

Rajz- és makettkiállítás – Rajz- és makettkiállítást rendezünk gyülekezetünk 
fiataljainak munkáiból. Ezúton hívjuk a rajzolás és plasztikai alkotás iránt 
kedvet érző ifjúságot a részvételre. Téma: templomunk vagy gyülekezeti 
életünk ábrázolása. Beadási határidő: szeptember 3. 



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! 
 

 

Jézus megígérte: „jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a 
Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” (Jn 16,7). Tíz 
nappal mennybemenetele után beteljesítette ígéretét és elküldte tanítványaihoz 
az ígért pártfogót, aki erőt adott nekik, képessé tette őket a szolgálatra. Többet 
nem rejtőzködtek, hanem bátran mertek beszélni Jézus Krisztusról, az élő Isten 
fiáról. A pártfogó Lélek ma, kétezer évvel később is erőt ad és bátorít 
mindnyájunkat. 

(Forrás: reformatus.hu) 

 

 

Füle Lajos: Pünkösd fényében 

Pünkösd… Fényedben élek, 
teremtő égi Lélek, 
erőd gerjeszti lelkem, 
Felfogni szent csodádat 
nem tudhatom, de áldlak 
megújult életemmel. 

Az Ige, mint zsarátnok, 
hűlő szívemben lángot 
lobbantott, hála érte! 
Követségében járok, 
ahogy a tanítványok, 
rajtam a Krisztus vére! 

Dicsőítsd Őt ma bennem, 

Ki nem vetett el engem, 

illesse hála, hála, 

Ki, érte mit se várván 

megváltott vére árán 

Istennek és Atyának 



Krónika – 2016. június 1. – 2016. december 31. 

Június 4. –  Meister Éva színművésznő előadó estje:Psalmus hungaricus  
Június 5. – Megjelent a Kézfogás júniusi száma 
Június 5. – Szeged, Szent Rókus Templom: jótékonysági koncert a Bethesda 
Kórház javára (a Szegedi Ökumenikus Kórus részeként a mi kórusunk 
szolgálatával) 
Június 6. – Évadzáró presbiteri gyűlés 
Június 17-18. – Látogatás a kárpátaljai testvéreinknél a gyülekezet 
adományával. 
Június 30. - július 3. – Gyülekezeti kirándulás, Székelyföld. 
Július 18-22. – Kerékpártúra, Dunakanyar 
Augusztus 1-5. – Hittantábor, Zánka 
Augusztus 17-21. - Kórustábor, Kistárkány 
Augusztus 22-26. – Vakációs bibliatábor Szeged, Tiszasziget 
Szeptember 4. – Megjelent a Kézfogás szeptemberi száma 
Szeptember 4. 10:00 - A Kossuth Rádió élőben közvetítette istentiszteletünket 
Szeptember 4. - Beiratkozás a gyülekezeti hittanórákra és a konfirmációs 
előkészítésre a délelőtti istentisztelet után 
Szeptember 11. – A délelőtti istentisztelet után a Bartimeus Egyesület által a 
vakoknak és gyengénlátóknak felajánlott eszközök kiosztása 
Szeptember 24. –Presbiterképzés a Szentes Nagytemplomi Református 
Egyházközségben. 
Szeptember 25. – Vetített képes beszámoló hat nyári programunkról és 
gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
Október 1. – A történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye 
reformátusainak találkozója Aradon 
Október 2. – Megjelent Kézfogás októberi száma 
Október 8. – Temetőtakarítás 
Október 9. – Zeke Zsuzsa búcsúztatása a délelőtti istentiszteleten 
Október 15. – Székkutas: ünnepi istentisztelet a református templom 
felszentelésének 90. évfordulóján 
Október 20. – Zenés áhítat 
Október 22. – A Kálvin téri református templom kertje: 56-os emlékoszlop 
avatása kórusunk szolgálatával 
Október 23. – A délelőtti istentiszteleten az idősek köszöntése, utána 
gyülekezetünk 56-os emlékeinek a felidézése, majd gyülekezeti ebéd 
Október 28-31. – Szegedi Protestáns Napok 

Október 31. – A Szegedi Protestáns Napok befejezése: templomunkban 
úrvacsorai közösséggel 

November 5. – A Szegedi Ökumenikus Kórus (benne gyülekezetünk 

énekkara) jótékonysági hangversenye a Rókusi Templomban 
November 12. – Presbiterképzés, Petőfitelep 

November 20. – Főzés a ferences szegénykonyhán 
November 25-26. - Gyülekezetünk énekkara a Szegedi Ökumenikus 

Kórussal részt vett Prágában az adventi kórustalálkozón 
November 26. – Honvéd téri délután: Adventi készülődés: kézműves 

foglalkozás, énektanulás kicsiknek és nagyoknak 
November 27. – Johannes Vermeer festészete, Szabó András előadása a 

délelőtti istentisztelet után 
December 4. – Megjelent a Kézfogás és az RHT összevont karácsonyi 

száma. 
December 4. 10.00 – Istentisztelet a kórusunk szolgálatával 

December 4. 18.00 – A Kárpát-medencei imanap keretében „Ének az 
életért" címmel a Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus és Zenekar 

jótékonysági hangversenye templomunkban 
December 10. – Honvéd téri délután: adventi készülődés, kézműves 

foglalkozás, énektanulás kicsiknek és nagyoknak 
December 15. – A Konzervatórium diákjainak adventi koncertje 

December 18. – A délelőtti istentisztelet után úti beszámoló Izraelről. 
Karácsonyi gyülekezeti ebéd.  

December 18. – A NyilasMisi-pakkok és a hajléktalanoknak gyűjtött 
élelmiszerek csomagolása; főzés a ferences szegénykonyhán  

December 24. – Gyermekek karácsonya a családok kórusának 
szolgálatával 

December 25. 10.00,18.00 – Karácsonyi istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

December 26. 10.00 – Karácsonyi istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
December 31. 15.00 - Óévzáró istentisztelet 
 

 

https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rUDJGVXNSNDRjWXM/view?usp=sharing
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/egyhazzenei-honap-2016/
http://indafoto.hu/gabemkepei/evadzaro_presbiteri_gyules_201
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/gyulekezeti-kirandulas-a-szekelyfoldon-2016/
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/korustabor-2016/
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/vakacios-bibliatabor-2016/
https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rTWdldG5waHVMcWM/view?usp=sharing
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/istentisztelet-egy-radio-felvetel-kepei-es-hangjai-2016-09-04/
http://indafoto.hu/gabemkepei/keresztelo_es_bartimeus
http://indafoto.hu/gabemkepei/keresztelo_es_bartimeus
http://indafoto.hu/gabemkepei/presbiterkepzes_szentesnagytem
http://indafoto.hu/gabemkepei/vasarnap_20160925
http://indafoto.hu/gabemkepei/reformatus_talalkozo_arad_2016
https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rN1NramRPaGkzLVk/view?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/temetotakaritas_2016
http://indafoto.hu/gabemkepei/zeke_zsuzsa_bucsuztatasa
http://indafoto.hu/gabemkepei/szekkutas_90
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/kopjafaavatas-szeged-kalvin-ter/
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/kopjafaavatas-szeged-kalvin-ter/
http://indafoto.hu/gabemkepei/20161023_vasarnap
http://indafoto.hu/gabemkepei/20161023_vasarnap
http://indafoto.hu/gabemkepei/jotekonysagi_hangverseny_20161
http://indafoto.hu/gabemkepei/presbiterkepzes_szegedpetofite
http://indafoto.hu/gabemkepei/adventi_korustalalkozo_praga_2
http://indafoto.hu/gabemkepei/adventi_csaladi_delutan_1_2016
https://drive.google.com/drive/folders/0B7IIHLeLDF9rMDRxSE51UTNhWjA?usp=sharing
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/advent-masodik-vasarnapja-2016/
http://indafoto.hu/gabemkepei/adventi_csaladi_delutan_2
http://indafoto.hu/gabemkepei/zenes_ahitat_20161215
http://indafoto.hu/gabemkepei/zenes_ahitat_20161215
http://indafoto.hu/gabemkepei/zenes_ahitat_20161215
http://indafoto.hu/gabemkepei/csaladok_karacsonya_2016

