
Protestáns Napok – Szeged, 2017 

 

Idő 
 

 

Hely 
 

 

Igehirdető 
 

2017.10.26. 
csütörtök 

18.00 

 

Baptista imaház 
 

Megyesi Zoltán 
baptista lelkészgyakornok 

2017.10.27.  
péntek 
18.00 

 

 

Honvéd téri református 
templom 

 

 

Cserháti Sándor, 
evangélikus lelkész 

 

2017.10.28.  
szombat 

18.00 
 

 

Evangélikus templom 
 

 

Kereskényi Sándor 
református lelkész 

 

2017.10.30.  
hétfő 
18.00 

 

 

Újszegedi református 
templom 

 

 

Juhász András 
református lelkész 

 

2017.10.31. 
kedd 
18.00 

 

 

Kálvin téri református 
templom 

 

 

Szuhánszky Tamás 
metodista lelkész 

 

 

November 

1. November 4. 9.30-13.00 – Presbiterképzés: Szeged, Honvéd tér 

2. November 6. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

3. November 12. – Szabó András előadása a délelőtti istentisztelet után: Az 

isenheimi szárnyas oltár 

4. November 16. 18.00 – Zenés áhítat 

5. November 17. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

6. November 19. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

7. November 20. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

8. November 26. 10.00 – Ünnepi istentisztelet és megemlékezés templomunk 

első istentiszteletéről a budakeszi énekkar szolgálatával; előadás; 

gyülekezeti ebéd 

 
 

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  

Reformáció – a bizalom kérdése  

„Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid.” (Péld 16,3) 
 

ár majdnem megnyomtam a távirányító gombját. Nem 
érdekelt a cirkuszi jelenet. Ezerszer láttam már 
légtornászokat. Aztán mégis ott ragadtam, azon a 

csatornán. Az elrugaszkodó artista deszkáját leeresztették. Nem volt hová 
visszalépnie. A műsorvezető felhívta a figyelmet, majd a kamera 
megmutatta: nem volt alattuk háló. Az elrugaszkodó, majd ritmust felvett 
artistának egy esélye volt a túlélésre: amikor elengedi a trapézt, a vele 
szemben fejjel lefelé hintázó társa elkapja. Így történt. 
 A reformátorok ilyen emberek voltak. Elrugaszkodtak arról a 
biztos pontról, ahol semmi bajuk nem történhetett. Felvették a ritmusát 
annak, akiben bíztak, hogy merész szaltóik után megragadja őket; majd 
átsegíti a túlsó oldalra. 
 A reformátorok ilyen emberek. Végignézték, végigtanulták elődeik 
bátor hintázását élet és halál között. Sehová nem vezető álldogálás, és 
kockázatos, de biztos ugrás, majd érkezés között. Új közönség előtt 
hajtják végre azt a gyakorlatot, amit a másik oldalon reájuk figyelő 
barátjuk vár tőlük.  

A reformátorok ilyen emberek lesznek. Rálépnek arra az alapra, 
amit Jézus készített. Megtanulják, visszaemlékeznek elődeik bátorságára; 
arra, hogy milyen felkészültséggel, mikor, mit várt el tőlük az előadás 
Rendezője. Aztán belevágnak. Ugranak. Bemutatják azt, ami azon az 
előadáson nekik kell végrehajtaniuk. Az Igazgató, a Főrendező: Isten 
dicsőségére, és a közönség lelkének megelevenítésére. – Kereskényi Sándor 

 M 

17. 
évfolyam 

3. sz. 
 

2017. 
október 27. 

 



Szentes, 2017.09.23. – Presbiteri konferencia 

Jubileumi időket élünk. 500 éves a reformáció, 450 éve fogadták el a magyar 
reformátusok a Második Helvét Hitvallást, 400 éve alakult meg az első 
magyarországi presbitérium, 70 éve volt az első istentisztelet templomunkban. Mind 
megannyi emlékünnep, – csak legyen hozzá erőnk és időnk! 

A gazdag ünnepségsorozatnak egyik – a térségünkhöz kötődő – eseményről 
szeretnék beszámolni. 

Egy hónappal ezelőtt Szentesen a MRPSZ valamint a Békési és Csongrádi 
Református Egyházmegye szervezett közösen presbiteri konferenciát a reformáció 
jegyében. A két megyéből és határon túlról több mint százan gyűltünk össze. Az 
alkalmat Bódis Ferenc (Végvár), a Temesvári Református Egyházmegye 
esperesének áhítata nyitotta meg. Jézus példáját állította a presbiterek elé, akinek az 
élete maga volt a szolgálat (Mk 10,45). Szolgálat – nem kényszerből, nem 
alkalomszerűen – hálából.  

A konferencia első előadója, Orosz Adrienn történész az első magyarországi 
presbitérium 1617. január 15-i, pápai megalakulásáról beszélt. Az egyre erősödő 
ellenreformáció nyomása következtében a város és a helybeli egyház vezetői 
szükségesnek tartottak egy egységes vezetőtestület létrehozását –, a presbitériumot. 
A világiakra és egyháziakra egyaránt vonatkozó szabályzatot Kanizsai Pálfi János 
lelkész dolgozta ki, aki nyugat-európai tanulmányai során ismerkedett meg a kálvini 
egyházkormányzattal. E kezdeményezés elterjedésének azonban ekkor még nem 
voltak meg országosan a feltételei, csak több mint két évszázaddal később lett 
általánossá a paritás elve egyházunkban.  

A második előadó, Békefy Lajos teológus, a Presbiter c. újság főszerkesztője a 
reformáció mai hatását és jövőjét elemezte. Kálvinnak ezekből a tétel-mondataiból 
indult ki: „A szív új vallása a reformáció”, „A reformáció az Ige szerint megújított istentisztelet 
és élet.” Az Egyház ma a Szentlélek-korszakát éli (az Isten-központúság, majd Jézus-
központúság után). Tapasztaljuk, hogy a keresztyénség eltolódik Európából Afrika, 
Dél-Amerika, Ázsia felé. Ma Európa a legkevésbé keresztyén földrész; a harmadik 
világ most fedezi fel Kálvin nyomán a Biblia és a keresztyén hitnek a társadalomra 
gyakorolt jótékony hatását. Kínában, Japánban, Indonéziában sokan a kálvinizmust 
pozitív etikának, a működő és élhető társadalom alapelvének tartják. Tudnunk kell, 
hogy jelenleg a vallások versenyfutása zajlik. Most is, mint mindig, Jézushoz kell 
visszatérnünk, ha dobogós helyet szeretnénk elérni. 

Összegzésül: hálával tartozunk Istennek, hogy visszavezetett a tiszta forráshoz, 
és azért is, hogy minden látszat ellenére a református „világegyetem” tágul a kisebb 
térségekben (az egyházmegyék határokon átnyúló együttműködése) ugyanúgy, mint 
a nagyobbakban (térnyerés távoli földrészeken). – Nemes Gábor 

Berekfürdő 2017 – Boldogság-keresők közös 

imái 

Hétfői napon, szép napsütéses időben fogadta a Békési és 
Csongrádi Református Egyházmegye csendeshetére érkezőket a 
berekfürdői Megbékélés Háza. (A kiváló időjárás végig is kísérte az 
ötnapos együttlétünket.) A két megyéből mintegy 120 testvérünk 
érkezett a szép üdülőhelyre, közöttük a Szeged-Honvéd tériek, összesen 
kilencen.  

A szeptember derekán – Boldogság-keresők mottóval - tartott 
összejövetel gazdag programmal várta a két megyéből verbuválódott 
reformátusokat. Ezt pusztán a következő felsorolásból is érzékelhetjük. 
Ugyanis a bőséges reggeli után délelőtti áhítat, majd előadás következett, 
rövid szünetet követően újabb előadás, ezután pedig a kiscsoportos 
beszélgetés volt a soron. A csakúgy bőséges és finom ebéd elfogyasztása 
után jól esett a pihenő, amelyet a jelenlévők nagy többsége a helyi 
korszerű fürdőkomplexum látogatásával, vagy sétával, esetleg a 
szállásunk mellett lévő gyönyörű parkban olvasással töltött el. 

Az imaközösség után (szintén bőséges) vacsora, majd esti áhítat 
és végül közös éneklés zárta a napot. A falvakból, városokból 
Berekfürdőre érkezett testvérek közül sokan már régi ismerősként 
üdvözölték egymást, a közös imádságban, éneklésben pedig még 
közelebb kerültek egymáshoz az öt nap alatt. Azonkívül lehetőség 
adódott arra is, hogy véleményt cseréljenek hitéleti kérdésekben, 
különféle egyházi kiadványokat ismerhettek meg és egymás lakóhelyéről, 
az ott látható és látogatható nevezetességekről is beszámolhattak a régi, 
meg az új ismerősöknek. 

A berekfürdői csendesnapok zárásaként pénteken délelőtt közös 
istentiszteleten vettek rész a testvérek, amelyen Juhász András esperes 
hirdetett igét, az úrvacsoraosztás alkalmán pedig Katona Gyula esperes 
működött közre. Az ünnepi szertartás és az ebéd elfogyasztása után 
szívélyes búcsút vettek egymástól a résztvevők, s hálát adtak a 
lehetőségért, hogy a csodálatos környezetben tapasztalhatták meg újfent 
az Úr mindenre kiterjedő szeretetét és kegyelmét. 

Kisimre Ferenc 
 



Bódás János: Református reformáció 

Megőriztük a Hitvallást s az Igét századokon át,  
tisztán és híven.  
De csak könyvekbe zárva! - mert szívűnktől nyelve, 
szelleme már - már idegen. 
Nem éljük, amit vallunk, (mint az ősök) 
utunkban a Lélek már nem vezet. 
Bár mindnyájunk közös célja a Béke, 
de utána a Pénz s az Élvezet. 
Üresedik a templom, nincs imádság 
asztalnál, ágyban, üzemben, mezőn. 
 
Isten népére nem ismerhet immár 
bennünk a világ. Rosszul áll a pör: 
vádjait szaporítja ellenünk sok 
millió "Minőségi Ellenőr". 
Úszunk az árral, számunkra is sorra 
ezrével nőnek az uborkafák, s kapaszkodunk,  
mert nagy erővel vonz a 
fösvény, úrhatnám kispolgáriság. 
A múlthoz képest hol van a minőség? 
Hiába van papíron igazunk, 
hiába mondjuk tisztán az Igét ha 
a cáfolata sokszor mi vagyunk! 
 
Bizony, bizony a "Semper reformari" 
ideje jött el s elsősorban ránk! 
Nem szekta, "izmus", Róma most a kérdés: 
bennünk lobbanjon újra fel a Láng, 
a szent Láng, ami őseinkben égett, 
mitől sok fásult szív tüzet fogott 
s áldozva szolgálták a hazát s népet, 
szerények, tiszták voltak, s boldogok. 
Itt az idő, hogy a Lélek vezessen 
s azt tegyük, amit az Úr ma ránk kiró: 
nékünk kell újjászületnünk, úgy lesz csak 
majd református reformáció! 

 

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 – 2017. január 1.-2017. május 30. 

Január 1. – Megjelent a KÉZFOGÁS januári száma 
Január 1. 10.00, 18.00 – Újévi istentisztelet 
Január 8. – A délelőtti istentisztelet után vetített képes úti beszámoló 
Izraelről 
Január 8. – A délelőtti istentisztelet után újévi kórusebéd 
Január 15. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Január 15-22. – Ökumenikus Imahét 
Január 22. -– Az Ökumenikus Imahét záró alkalma templomunkban, 
utána szeretetvendégség 
Január 29. –  A délelőtti istentisztelet után előadás a református 
missziókról 
Február 5. – Megjelent a KÉZFOGÁS februári száma 
Február 10. – Táncház 
Február 12-19. – Házasság Hete Szegeden 
Február 16. – Zenés áhítat a Zeneművészeti Szakközépiskola 
gitárszakos hallgatóival 
Február 19. 10.00 – A Házasság Hete záró istentisztelete: igét hirdet 
Kondé Lajos római katolikus plébános, közreműködik a Szegedi 
Ökumenikus Kórus 
Február 26. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után: 
Kereskényi Sándor előadása az előreformációról 
Március 3. – A Nők Ökumenikus Világimanapjának szegedi alkalma 
templomunkban 
Március 5. – Megjelent a KÉZFOGÁS márciusi száma 
Március 12. – A délelőtti istentisztelet után Arcok a gyülekezetből c. 
sorozat újabb bemutató beszélgetése 
Március 25. – „Hirdesd az Igét!" Generációk találkozója, 
Hódmezővásárhely, Ótemplom 
Március 26. 10.00 és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. Az új 
presbitérium megválasztását felügyelő Jelölő Bizottság eskütétele. A 
délelőtti istentisztelet után előadás a reformációról (Kereskényi Sándor) 
Március 30 – Zenés áhítat a Vántus István Gyakorló Zeneművészeti 
Szakközépiskola hallgatóival 

Április 2. –  Megjelent az RHT húsvéti száma 
Április 8. – Húsvéti játszóház 
Április 9 10.00,18.00 – Virágvasárnap, istentisztelet 
Április 13. 18.00 – Nagycsütörtök, istentisztelet 
Április 14. 18.00 – Nagypéntek, istentisztelet 
Április 16. 10.00, 18.00 – Húsvétvasárnap úrvacsorai közösséggel és 
a kórusunk szolgálatával (az esti istentiszteleten legátus szolgál 
Április 17. 10.00 – Húsvéthétfő, istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
(legátus szolgálatával) 
Április 22. – Presbiteri konferencia Békéscsabán: Presbiterválasztás és 
gyülekezetépítés. 
Április 29. – Kerékpártúra: Gyálarét 
Április 30. – Megjelent a KÉZFOGÁS májusi száma 
Április 30. – A délelőtti istentisztelet után előadás a reformációról és 
gyülekezeti ebéd 
Május 7. – A délelőtti istentiszteleten megemlékezés az édesanyákról 
Május 7.  – Makó-Újváros: Presbiteri találkozó 
Május 18.  – Zenés áhítat az SZTE Zeneművészeti Kar hallhatóival 
Május 20. –Szeretethíd: temetőtakarítás 
Május 21. – A délelőtti istentisztelet után jubileumi ünnepségeink 
keretében kiállításmegnyitás (templomunk építésének története) és 
Balázs Mihály irodalomtörténész előadása a délvidéki reformációról. 
Gyülekezeti ebéd. 
Május 21. – Református Egység Napja, Petőfitelep  
Május 23. – Az Asszonykör látogatása a Móra Ferenc Múzeumban (A 
szegedi papucs története). 
Május 25. 18.00 – Áldozócsütörtök: istentisztelet. 
Május 27.  – Presbiterképzés, Székkutas 
Május 27. – Kerékpártúra Tiszaszigetre és ugyanitt a kismamakör 
évadzáró alkalma 
Május 28. 18.00 – Üzenet a vendégtől - Sztupkai Mihály metodista 
lelkész 
Május 30. – Asszonyköri kirándulás Domaszékre: évadzáró rendkívüli 
bibliaóra 

https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rYmtVYVVuS203ckk/view?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/izrael_es_korusebed
http://indafoto.hu/gabemkepei/izrael_es_korusebed
http://indafoto.hu/gabemkepei/izrael_es_korusebed
https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rSTd0eWUzU2hTOFlYV3JJX1lFZm1iN3ZqNktr/view?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/egyetemes_imahet_zaro_20170122
http://indafoto.hu/gabemkepei/reformatus_missziok
http://indafoto.hu/gabemkepei/reformatus_missziok
https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rd1lETENkMGpZUWM/view?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/tannchaz_20170210
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/hazassag-hete-zaro-2017/
http://indafoto.hu/gabemkepei/okumenikus_vilagimanap_2017
https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rbFBDRHlmTmJqS28/view?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/arcok_a_gyulekezetbol_20170312
http://indafoto.hu/gabemkepei/hirdesd_az_iget_20170325
http://indafoto.hu/gabemkepei/jelolo_bizottsag_eskutetele_es
https://drive.google.com/drive/folders/0B7IIHLeLDF9rT3UyVUhwV1doMFE?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/husveti_jatszohaz_2017
http://honlap.parokia.hu/lap/szeged-honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/husvetvasarnap-2017/
http://indafoto.hu/gabemkepei/presbiteri_konferencia_bekescs
https://drive.google.com/file/d/0B7IIHLeLDF9rNXQ0VlMtNVplMTg/view?usp=sharing
http://indafoto.hu/gabemkepei/megemlekezes_az_edesanyakrol_2
http://indafoto.hu/gabemkepei/hirdesd_az_iget_makoujvaros_20
http://indafoto.hu/gabemkepei/gyulekezetunk_70_eves_elorende
http://indafoto.hu/gabemkepei/reformatus_egyseg_napja_petofi
http://indafoto.hu/gabemkepei/presbiterkepzes_szekkutas_2017

