
November 

1. November 11. – Az asszonytestvérek főznek a ferences 

szegénykonyhán a hajléktalanoknak. 

2. November 11. – Kereskényi Sándor előadása a délelőtti istentisztelet 

után: Ünnepeink után, ünnepeink előtt címmel 

3. November 12. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

4. November 13. 10.00 – Papp Éva tanárnő előadása: Széchenyi szerelmei 

és házassága címmel 

5. November 15. 18-00 – Zenés áhítat a Konzervatórium 

növendékeivel 

6. November 16. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

7. November 17. 10.00 –Presbiteri konferencia – Orosháza 

8. November 17. – Bruegel-kiállítás – Bécs 

9. November 18. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

10. November 24. – Presbiteri csendesnap – Kübekháza 

11. November 25. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 

12. November 25. 18.00 – Zenés áhítat a Szegedi Ökumenikus Gospel 

Kórus közreműködésével a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat 

Alapítvány javára 

13. November 30. 15.00-18.00 – Adventi kézműves délután 
 
 

Hirdetések 

1. A Kézfogás októberi számában meghirdetett bécsi utazásról és 
kiállítás-látogatásról ezt kell tudni röviden: időpontja: 
november 17., szombat. Jelentkezés: a fenti időpontra utaló 
hivatkozással a Top Tours utazási irodában (Szentháromság u. és 
Vitéz u. sarkán). Bővebben lásd a plakáton. 

2. Homlokzati vakoláshoz keresünk kőműves-kivitelezőt. 
Érdeklődni személyesen a lelkészi hivatalban vagy telefonon a 
(62)426-902 illetve a 06-30-467-901 számokon lehet. 

 
*** 

 

„A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a 
megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten 
embere, minden jó cselekedetre felkészített” (2Tim 3,16-17) 
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Gondolatok a reformáció emlékünnepsége előtt 

int minden évben, idén is október 31-én ünnepeljük a 
reformáció emléknapját. Ennek kapcsán sok érdekes gondolat 
jut az eszembe. Nem vagyok teológus, így nem is 

vállalkozhatom arra, hogy átfogó értékelését adjam ennek a napnak, csupán a 
saját gondolataimat akarom megosztani az olvasókkal. Az első nagy kérdés – és 
egyben a legnagyobb tévedés is –, hogy Luther, Kálvin és követői új felekezetet 
akartak-e létrehozni, vagy nem.  

Világéletemben kedvencem volt a geometria, így innen hozok példát. 
Mind térben, mind síkban egy ponthoz számtalan út vezet, de az egyenes út a 
legrövidebb. Előfordul viszont, hogy kerülő úton is a célhoz juthatunk. Egy pont 
az fix: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13,8). Az 
Újszövetséget bárhogy tanulmányozzuk is, igazából különböző felekezetekre 
nem bukkanunk, bár biztos, hogy egyes városokban és egyes apostolok követői 
között voltak különbségek, mind a hagyományok, mind az egyéni vélemények 
miatt, de a lényeg egy –, és az a Jézus Krisztusról adott alapvető 
meghatározásban rejlik. Gyülekezetünkben is volt olyan segédlelkész, aki azt 
vallotta, hogy aki egy misére beteszi a lábát, az elkárhozik. Nekem, miután római 
katolikus vallású a feleségem, egyformán van helyem több felekezet 
istentiszteletén, sohasem éreztem azt, hogy a kálvinista hitnek válok árulójává, 
melyet, természetesen, a legigazabb és legegyenesebb útnak tartok (bár itt is 
voltak tévelygéseim). Tehát nem a kálvinizmushoz, Luther tanításaihoz vagy más 
reformátorokhoz kell ragaszkodnunk, hanem a bibliai Újszövetséghez, és az 
apostolok által kinyilatkozott alázatos igaz hithez.  

Én nagyon remélem, hogy az idei ünnepségek is e tanítás jegyében 
fognak lezajlani. 

Kováts Gábor volt főgondnokunk 
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Reformációs járólap a templom előtt 

Állomása lett templomunk annak a kilencvenöt Kárpát-medencei 
helyszínnek, ahol egy-egy magyar protestáns gondolkodó és külföldi 
reformátor idézete olvasható. A hagyományostól eltérően a szöveg egy 
járólapon, a felújított díszburkolatba illesztve szólítja meg az erre siető, földre 
tekintő egyetemistákat, tanárokat, gyerekeket, turistákat...  

Az ötlet Budapestről indult, a reformáció 500-as jubileuma keretében 
eredetileg a Kálvin téri templom előtt lehetett a kilencvenöt járólapon 
lépkedni. Ezek másolatait aztán gyülekezetek, intézmények örökbe 
fogadhatták, így került egy Szegedre is, az az egy, amely azt hirdeti: „Egy 
ember Istennel – ez mindig a többség”.  

A kezdeményezés célja tehát éppen az, hogy az utca embere, a 
járókelők is belebotoljanak a reformáció egy-egy gondolatába. És mi 
olvasható még a járólapon? – A lépcsők előtt elolvashatják a Testvérek. 

H. M. 
 

Lukátsi Vilma: Wittenberg 

Október utolsó napja már. 
A látóhatár 
fénylő napkeltet ígér: 
„Az igaz ember hitből él…” 

Az a korszakváltó hajnal 
megajándékozta a világot: 
Szöget és kalapácsot 
adott egy szerzetes kezébe. 
…Amíg a vártemplomhoz ér: 
„az igaz ember pedig hitből él…” 
– suttogja, még csak önmagának, 
de az egész világnak 
szól attól kezdve az üzenet, 
a kapura kiszögezett hitvallása sok éjszakának… 
A kinyitott szent Bibliának 
fölismert igazsága beszél: 
„Az igaz ember hitből él!” 

…mert fújt a Szél 
azon a kora reggelen, 
nem maradt többé rejtelem, 
hogy Isten szereti a világot 
önmaga adott váltságot érte 
Fia halála által! 
S mert Ő mindent megfizetett, 
azért nem lehet elveszett, 
senki, aki hisz Benne! 
Hisz, szeret és remél… 
„Az igaz ember hitből él!” 

A Mustármag családi bölcsődéről 

 A 2017-es év nagy változásokat hozott a Mustármag életében. 
Törvényi változások miatt a családi napközik megszűntek és családi 
bölcsődévé alakultak át, így nemcsak a tárgyi feltételek, hanem komoly 
adminisztrációs változások is érintettek bennünket. Azonban sikeresen vettük 
a kisebb-nagyobb akadályokat, és ma már teljes jogú bölcsődeként működünk. 
 A bölcsődei átalakulás hozta magával, hogy most már mi is nevelési 
évvel dolgozunk, szeptemberben indul az új csoport és augusztus végéig 
járhatnak hozzánk a gyerekek. Ez a szülők számára könnyebbség: nem kell 
évközben óvodát keresniük, mi pedig most már teljes mértékben tudunk 
illeszkedni az óvodai neveléshez. 
 A 2017-2018-as nevelési évben összesen nyolc kisgyermek járt 
hozzánk, egy gyermek távozott év közben. Ismét volt olyan családjaink, 
amelyek már nem az első gyermeküket íratták be hozzánk, Noel és Nándor 
nagyobb testvére is „mustármag” volt (és szintén csoporttársak). Ez a fajta 
megtiszteltetés és bizalom, amiben a családok részesítenek minket, mindig 
nagy örömmel tölt el bennünket, hiszen ez munkánk pozitív visszajelzése. 
 Ezen a nyáron is csatlakoztunk a gyülekezet napközis táborának 
ópusztaszeri kiránduláshoz, ami a gyermekeknek és nekünk nevelőknek is 
hatalmas élményt jelentett. Nekünk azért, mert megállapíthattuk, kicsinyeink 
már olyan ügyesek, hogy szinte probléma nélkül zajlott le a nap. A szülőknek 
pedig az okozott meglepetést, hogy el mertük vinni őket, és hogy mennyire 
élvezték. 
 Augusztus közeledtével azonban egyre nehezebb lett a szívünk, 
november végéig mind a hét gyermekünk óvodába megy, így a decembert már 
egy teljesen más csoporttal kezdjük. 

Horváth Rozália bölcsődevezető 

https://keresztyenversek.wordpress.com/2010/03/16/wittenberg/
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