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„… ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött 
létre.” (2Kor 5,17) 

 

Képzelt levél a reformációról 

  

 Kedves én! Most elbúcsúzom tőled! Nem akarom ezt így tovább 
csinálni! Elegem van belőled! Abból, hogy sosem hallgatsz rám, és abból, hogy 
mindig a magad fejed után mész. Unom már, hogy mindig kifogásokat keresel, és 
azokra hallgatsz. Kihoz a sodromból, mikor mondom, hogyan kellene, és te 
szándékosan máshogy csinálod! Az is idegesít, hogy sokszor halogatod a 
dolgokat. Persze mikor elfelejtesz valamit, vagy később teljesíted, mint kellene – 
mindig engem szidsz. Nem bírom tovább! Az agyamra mész! Idegesítesz. Az ég 
áldjon! 

Nem szeretném tovább így folytatni. – Vagyis hadd mondjam máshogy: 
ÍGY nem szeretném tovább folytatni. Ezúttal máshogy csináljuk! Kezdjük újra, 
és nyissunk tiszta lappal. De ne érts félre! Én most veled szakítok! Mert ilyen egy 
tisztességes szakítás. De nem akarlak végleg eldobni magamtól! Ó, nem, annál 
többet érsz! Annyival többet érsz, hogy nem hagyom, hogy magadba merülj, 
nem hagyom, hogy sajnáld magad, vagy másokat vonj felelősségre! Azt sem 
tűröm, hogy állandóan magad körül forogj. Most újat kezdünk.  

Most itt az idő egy új életre! Egy olyan életre, ahol már tanulsz múltbeli 
hibáidból, és ahol önsajnálat helyett bátorítasz. Önvád helyett elhiszed, hogy 
értékes vagy. Becsapás helyett felvállalod magadat, gondolataidat, bűneidet. 
Felelősséget vállalsz, és meg mered tenni azt, amit meg kell tenned. Most új nap 
van, új lehetőség. Krisztus kegyelméből lehetsz, aki vagy! Lehetsz valami más, 
lehetsz valami több, valami jobb, mint amire azt hiszed, hogy körülményeid 
rendelnének. Szakítok veled! Ami volt elmúlt! Ami jön? Az valami csodálatos, 
valami izgalommal és titokkal teli: az Isten kegyelmében és hitben élt, folyton a 
Szentírásra alapozott élet. Egy olyan élet, melynek egy célja van: egyedül 
Krisztusnak adni dicsőséget.              Damásdi Péter 
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Bátyúból írták 

 Úgy kezdődött, hogy még februárban e-mailt kaptam Kereskényi 

Sándortól a Szeged Honvéd téri gyülekezet lelkipásztorától, hogy nem lenne-e 

kedvünk egy hetet Szegeden tölteni a családunkkal és a bátyúi gyülekezet 

kiválasztott 10 gyerekével együtt, a Honvéd téri gyülekezet vendégeként. 

Előbb kissé meglepődtünk, hogy miért és hogyan találtak meg éppen 

bennünket, de a kecsegtető meghívásra hamar igent mondtunk. 

 Nem volt nehéz összegyűjteni a csapatot, mert a gyerekek és szüleik 

is nagyon örültek a kirándulásnak. Alapos szervezés, no meg többszöri 

levélváltás után 10 gyerekkel, két felnőtt kísérővel és a hattagú Kacsó 

családdal (legkisebb lányunk, Sára még csak 3 hónapos) vágtunk neki a nagy 

kalandnak. És valóban nagy élményben volt részünk. A vendéglátóink 

mindenre gondoltak: a határra értünk küldött kényelmes, légkondicionált 

busztól kezdve egészen a hazaútra pakolt úti csomagig. A gyerekeink számára 

nagy élmény volt hasonló korú szegedi gyermekekkel megismerkedni és 

barátságokat kötni, amelyeket a modern technikának köszönhetően könnyen 

lehet ápolni. A fogadó családok szeretetéről és hamisítatlan magyar 

vendéglátásáról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. A programok között 

szerepelt közös istentisztelet, gyülekezeti ebéd, vadaspark-látogatás, 

kisvonatos városnézés, mozizás, sportprogram és a gyerekeink kedvence: a 

medencézés kétszer is. Ezek mellett finomakat ettünk és új barátokat is 

szereztünk, felnőttek és gyerekek egyaránt. 

 Őszinte szívvel szeretnénk megköszönni Kereskényiné Nemes Lívia 

tiszteletes asszony fáradhatatlan munkáját és a gyülekezet szeretetét, amely 

minden egyes szavukból, tettükből, figyelmességükből sugárzott felénk. Egy 

élő, szeretetteljes, tettre kész közösséget ismertünk meg önökben.  

 A mi Urunk Jézus mondja: „Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is 

befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, 

hanem azt, aki engem elküldött.” Márk 9,37 Önök befogadtak bennünket az 

otthonukban, sőt a szíveikbe is. De a mi csapatunk is a szívébe fogadta az 

önök kedves, közvetlen gyülekezetét. Köszönjük az örömet, amit nekünk 

szereztek. 

Krisztusi szeretettel: Kacsó Géza 

November 

1. November 4. 16.30 – Presbiteri gyűlés 
2. November 14. 18.00 – Zenés áhatat 
3. November 15. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 
4. November 16. 9.30 – Békés és Csongrád megyei presbiteri konferencia 
5. November 17. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
6. November 18. – Presbiteri bibliaóra 
7. November 30. 14.00 – Karácsonyi játszóház 
8. December 1. 18.00 – A Szegedi Ökumenikus Gospel Kórus 

hengversenye a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 
javára 

 

 
 

Boros Gergely: Még egy reformációt 

Még egy nagy reformot adj nekünk, Istenem, 
Hogy hitünk dolgában végleges rend legyen! 
Sok-sok mulasztásunk ne égessen tovább, 
Ezerféle bűnnek ne húzzuk a jármát. 
 

Lelki megújhodást adj nekünk, Istenem, 
Erőt, hogy járhassunk e nehéz terepen! 
Elnyel embereket a bűn ingoványa, 
Neved, dicsőséged letaposva sárba... 
 

Szívek újulását munkáld köztünk, Uram! 
Szívtelenségünknek sok áldozata van. 
Pusztulnak értékek, hullnak az emberek. 
Rohanunk a vészbe, nem törődünk Veled. 
 

Újuljon hitünk is, nyíljon meg az ajkunk, 
Taníts imádkozni, könyörülj meg rajtunk! 
Csak még egy reformot adj nekünk, Istenem, 
Hogy hitünk dolgában végleges rend legyen. 



Templomunk nyári nyitva tartásáról 

 Gyülekeztünk asszonyköre 15 éve szervezi meg templomunk nyári 

nyitva tartását a szabadtéri játékok ideje alatt. A messziről is látható, hívogató 

templomtorony, a nyitott ajtó, a szolgálatot végző, szeretetteljes gyülekezeti 

tagjaink becsalogatják az érdeklődő látogatókat.  

 Ebben az évben 140 vendég érkezett, többek közt: Győrből, 

Szombathelyről, Budapestről, Tápióbicskéről, Kievből, Japánból. Kedves 

bejegyzésekkel gazdagították vendégkönyvünket Isten gazdag áldását kérve 

gyülekezetünk életére. 

 A presbitérium köszönetét fejezi ki az évek óta vendégfogadást végző 

lelkes testvéreinknek: Deli Miklósnénak, Fekete Pálnénak, Kisimre Ferencnek, 

Mesner Juditnak, Szekeres Istvánnénak és Takó Editnek. Hálát adunk 

Istennek, hogy adott nekik elhatározást és erőt a szolgálathoz. 

Reménykedünk, hogy folytatni tudjuk jövőre is ezt a kölcsönös örömszerzést. 

Sashegyi Tiborné 

 

 

 

Des Moines-ből írták 

 A szegedi látogatásunk óta lehűlt nálunk az idő, de az a melegség, 

amit Magyarországon, azon belül Szegeden tapasztaltunk még most is tart. Az 

az idő, amit a kedves vendéglátó családoknál tölthettünk, és az a 

vendégszeretet, amit a – minket vacsorával is szolgáló – testvérek tanúsítottak 

irántunk, jó bepillantást adott nekünk a magyar családok mindennapi életébe 

és étkezési szokásaikba. Továbbá azt is megmutatták nekünk, hogy nem is 

különbözik annyira egymástól egy magyar és egy amerikai ember. 

 Élveztük, hogy együtt dolgozhattunk a gyülekezeti tagokkal: köveket 

távolítottunk el a gyülekezeti ház udvaráról, smirgliztük és letisztítottuk a 

körfolyosó korlátját, és kitakarítottuk a temetőt. Azért is hálásak vagyunk, 

hogy Sándor rövidre fogta a munkanapjainkat, így megakadályozta, hogy 

gutaütést kapjunk. 

 Köszönjük mindenkinek, hogy megnyitottátok előttünk a 

templomotokat, otthonaitokat és szíveiteket! Mindig is emlékezni fogunk arra 

az időre, amit Szegeden és Magyarországon töltöttünk. Reméljük, hogy még 

visszatérhetünk közétek valamikor a jövőben! Az istentiszteletünk végén 

szoktunk énekelni egy dicséretet, melynek egy sorával hadd köszöntselek 

titeket: "Isten legyen veletek, amíg újra nem találkozunk!" 

Diane Kirk 

 

 



A hetedik! 

Október 5-én, szombaton egy teljes busznyi csapat indult útnak 
Szegedről Lugosra. Idén itt találkoztak hetedik alkalommal a volt Békés-Bánáti 
Egyházmegye jelenleg öt utódmegyében élő (Arad, Bánát, Békés, Csongrád és 
Temesvár) reformátusai. 

Az 1912-es statisztikai adatok szerint, a történelmi Magyarország 
legnagyobb egyházmegyéje volt a Békés-Bánáti Református Egyházmegye. 
1920-ban a Békés-Bánáti Református Egyházmegyét feldarabolták. Az aradi és 
temesvári egyházmegye jelenleg Romániában van, és a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület részét alkotja. A Temesköz (Bánát) nyugati részén 
fekvő Bánáti Református Egyházmegye, a Szerbiai Református Keresztyén 
Egyház egyik egyházmegyéjét alkotja. A magyarországi egyházmegyék – a 
Csongrádi és a Békési – a Tiszántúli Református Egyházkerület részei. 

Az első találkozót 2013-ban Makón tartották, majd folytatódott 2014-
ben Temesváron, 2015-ben Békésen, 2016-ban Aradon, 2017-ben 
Nagybecskereken, 2018-ban Szentesen és most 2019-ben a partiumi Lugoson. 

A lugosi román baptista egyház jóvoltából, egy fedél alatt több mint 
ezerszázan vehettünk részt az istentiszteleten, amelyen ft. Csűry István püspök 
hirdette az igét az emberi áldozathozatal és az Istentől kapott áldás témában, 
majd nt. Bódis Ferenc esperes köszöntötte a vendégeket, a vendéglátókat és a 
fáradhatatlan önkéntes segítőket. Szabó Dóra operaénekes (egykori szegedi diák) 
előadásában a 42. zsoltárt hallgathattuk meg, majd Kőrösi Viktor Dávid, 
Magyarország csíkszeredai konzulja szólt a találkozóról, mint hídról, amely 
hivatott a múltat a jelennel összekötni, meg arról, hogy a közös értékeink, 
hagyományaink megóvása közös erőfeszítést igényel. Üdvözölte a találkozót 
Marossy Zoltán, a Temes megyei RMDSZ szervezet elnöke, aki szerint a 
hagyományos keresztényi értékrend közösségeink megtartását segíthetik elő. 
Köszöntötte a rendezvényt Ionel Tutac baptista lelkipásztor is, a találkozónak 
helyszínt biztosító Harul baptista templom lelkipásztora, aki a lugosi református 
közösséggel és annak lelkipásztoraival – nt. dr. Higyed István, nt. Fazakas Csaba és 
nt. Gáll Zoltán – való sikeres együttműködéséről beszélt. Meghívta a jelenlevő 
egyházi vezetőket a jövőre tervezett Reformáció című kiállítás közös 
megszervezésére. Calin Dobra, a Temes Megyei Tanács elnöke örömmel 
köszöntötte szülővárosában a református találkozó résztvevőit. Üdvözölte a 
helyi és határon túli egyházak együttműködését, megemlítve, hogy nagy 
lehetőséget jelenthet az a tény, hogy Újvidék és Temesvár egyidőben lesznek 

Európa kulturális fővárosai 2021-ben. A köszöntések után emlékeztünk. 
Vetített képeken láthattuk az egykori történelmi egyházmegyét és az előző 6 
találkozó felvételeit. Presztóczki Zoltán történész-levéltáros beszélt a 
hódmezővásárhelyi református lelkészeket bemutató kiadványáról és 
kutatásainak eredményeiről. 

Ezután szünet következett. Az ebéd felséges töltött káposzta volt (úgy 
otthoniasan: kaprosan, sok tejföllel) majd még a szünet részeként egy kellemes 
ebéd utáni séta – imaséta – következett a Temes folyó partján: a belváros 
gyönyörű szecessziós épületeiben gyönyörködve ellátogattunk a református 
templomba. 

A délutáni műsort a Kriszbi ifjúsági zenekar nyitotta meg, majd 
Domszchy Mercédesz énekesnő több vallásos éneket és Disda Jenő: Templomablak 
című versének megzenésített változatát adta elő. Zongorán kísérte Péntek Attila. 
Szabó Dóra Farkas János kántor kíséretével két áriát adott elő, majd a kárpátaljai 
Credo verséneklő kvartett bűvölte el a hallgatóságot Reményik Sándor, a 
felvidéki Bodnár Éva, Túrmezei Erzsébet megzenésített verseivel. 

A záró istentiszteletet a békéscsabai és az Új Ezredév összevont kórus 
zsoltáréneke nyitotta meg, majd ft. Fekete Károly püspök az emmausi tanítványok 
példázatán át hirdette az igét. Az igehírdetés végén úrvacsoraosztás következett, 
melyet a Békés-Bánáti Református Egyházmegye vándorzászlójának ünnepélyes 
átadása zárt. 

A vendéglátó lugosi gyülekezet lelkipásztora, nt. Gáll Zoltán a találkozó 
jelentőségét hangsúlyozta saját gyülekezetük életében, a szórványban: “A mai 
esemény mérföldkő a lugosi reformátusság történetében” és köszönetet 
mondott mindenkinek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeres 
lebonyolításához. Nt. Bódis Ferenc esperes kitért a gyermekek részvételére a 
találkozón: ”A mai találkozó különlegességét adja a gyermekek részvétele, 
nekünk ők jelentik a jövendőt és a megmaradást.” 

Feltöltődve, megelégedve indultunk el hazafelé. Tartalmas, szép 
napunk volt. 

S.D.G.! 
Miklós Tamara  

 


