
Rendkívüli alkalmaink októberben 

1. Október 3. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

2. Október 8.  9:00 – Temetőtakarítás 

3. Október 14. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 

4. Október 15. 15:00 – Székkutas: ünnepi istentisztelet a református 

templom felszentelésének 90. évfordulóján 

5. Október 16. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

6. Október 17. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

7. Október 22. 17:00 – Kálvin téri református templom kertje: 56-os 

emlékoszlop avatása kórusunk szolgálatával 

8. Október 23. – A délelőtti istentiszteleten az idősek köszöntése, utána 

gyülekezetünk 56-os emlékeinek a felidézése, majd gyülekezeti ebéd 

9. Október 28-31. 18:00 – Stegedi Protestáns Napok (részletesebben 

később) 

10. Október 31. 18:00 –A Szegedi Protestáns Napok befejezése: 

templomunkban úrvacsorai közösséggel.  
 

 

Felhívás 

Kedves Testvérek! Az október 23-i közös ebédünk előtt szeretnénk felidézni a 
60 évvel ezelőtt gyülekezetünkben történteket. Szeretettel kérjük „a szemtanúk” 
jelentkezését, hogy szóban vagy írásban tegyék közzé számunkra az átélt 
történelmi élményeiket. Előre is köszönjük. 

 
 

 

Imádkozzunk 

- hogy az egyházhoz lazábban kötődőkben is ébredjen fel a vágyakozás 

Krisztus igéje után! 

- látássérült felebarátaink mindennapjaiért, lelki növekedésükért! 

- igaz reformációért: a tiszta evangéliumért, gyülekezetünk és egyházunk 

megújulásáért! 

Adjunk hálát Istennek a hitújításban és a szabadságküzdelmekben élen járó 

elődeinkért. 
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„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött 
el a világba.” (Jn 1,9) 
 

„… emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután 
megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki.” (Zsid 
10,32) 
 

„Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik Isten igéjét hirdették nektek.” 
(Zid 13,7) 
 

A magyar protestánsok jeles hónapja október: megújult hitünk 
kezdeteire és ’56-os szabadságkísérletünkre emlékezünk az elkövetkező 
hetekben. Mindkettő világtörténelmet alakító esemény, mindkettő református 
magyar népünk önazonosságának szerves összetevője. Ha meg akarjuk őrizni 
lelki önarcképünket, nem engedhetjük, hogy elhomályosodjanak a minket 
meghatározó ecsetvonások. 

Az évfordulós ünnepeink hátterében emberi történések állnak, ezek 
összességéből formálódik a történelem, de azt is tudjuk jól, hogy a történelem 
igazi ura Isten. Ő jött el közénk, az Ő Igéje világosította meg reformátor 
őseinket. Isten akarata volt, hogy a megvilágosodottak visszavezessék híveiket a 
tiszta forráshoz, a Bibliához. Emlékezzünk hát hálásan és nagy tisztelettel azokra 
az elődökre, akik – számtalan nehézség árán – őrizték és hirdették az 
evangéliumot. 

„… ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, 
hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 
12,2) A hitújítás idején és ’56-ban is azok voltak a tisztán látók, akik nem 
engedtek semmilyen széljárásnak, a Biblia maradt az egyedüli iránytűjük, ezzel a 
biztos tájolóval tudták tartani az irányt az örökérvényű céljuk felé:  „Az Úr pedig a 
Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3,17)  

Nemes Gábor 
 

http://www.honvedter.ref.hu/


Az evangélium szerint reformált keresztyén… 

Berekfürdő 2016 

 
 

Verőfényes hétfő délelőtt várta az idei csendeshét résztvevőit a 
berekfürdői Megbékélés házában. Nemcsak az időjárás volt kegyes a 
Békési és Csongrádi Református Egyházmegye által szervezett 
rendezvényen megjelentekhez, hanem a szépen felújított üdülő és 
konferenciaközpont fogadó személyzete is. A segítőkész, kedves szavakkal 
nem „fukarkodó” háziak arra törekedtek, hogy minél jobban érezzük 
magunkat ottlétünk alatt. Általános vélekedés szerint: ebben sikeresek is 
voltak! 

A szeptember 12-16-a között tartott berekfürdői találkozó ezúttal 
Az evangélium szerint reformált hitű keresztyén… címet viselte. A hétfőtől 
péntekig tartó összejövetelen a reggeli és az esti áhítaton kívül számos 
komoly és tartalmas előadást is hallhattak a testvérek. Ezek nemcsak 
ismereteinket bővítették, hanem hitmélyítő erővel is hatottak ránk. Az 
előadásokon a lelkipásztorok a II. Helvét Hitvallás fejezeteit dolgozták fel 
és magyarázták a közönségnek. Ismeretes, hogy a Hitvallást Henrik 
Bullinger, svájci prédikátor írta 1562-ben, s mint a svájci városok és 
kantonok közös hitvallását tette közzé 1566-ban. A magyar református 
lelkipásztorok egy évvel később, 1567-ben, Debrecenben tartott 
zsinatukon sajátjukként fogadták el. A Bullinger-féle Hitvallást egyébként 
elsőként Szenczi Csere Péter fordította magyar nyelvre 1616-ban, azóta 
viszont több alkalommal is kiadták, természetesen újabb fordítások 
alapján. Az esti áhítatokat imaközösség előzte meg, majd énektanulással és 
énekléssel mondtak hálát a csendeshét résztvevői a közös együttlétért, az 
egész napos örömteli, lelki-szellemi építkezésért. 

Az ebédet követő délutáni órákban – lévén, hogy kiváló időjárás 
uralkodott arrafelé - alkalom nyílt a csodálatos fürdő-komplexum 
látogatására, a mindössze 1010 lakosú, tiszta és rendezett kis település 
„feltérképezésére”. Aki viszont már több alkalommal is járt a Megbékélés 
házában, a délutánt olvasással, vagy a ház hatalmas kertjében árnyat adó 
fák hűvösében beszélgetéssel, sétával tölthette el. Ami bizonyos: mindenki 
számára nagy élményt jelentett ez a hét és kedves emlékként raktározza el 
magában az ott tapasztaltakat. Hálát adunk Istennek a lehetőségért, hogy 
részt vehettünk ezen az alkalmakon. 

Kisimre Ferenc 
 

Templomunk nyári nyitva tartásáról 

A szabadtéri játékok ideje alatt már 12 éve végzi asszonykörünk 
szolgálatát. Délutánonként kinyitjuk a templomajtót és várjuk a betérőket. 
Kölcsönös töltekező órák ezek, amikor találkozunk a látogatókkal. Kedves 
beszélgetések, útbaigazítások, régi emlékek felelevenítése teszi 
változatossá, tartalmassá a találkozásokat. Ebben az évben 304 fő tért be 
hozzánk. Barátok, családok és csoportok nevében hetvennégyen írtak a 
vendégkönyvünkbe angolul, japánul, németül, kínaiul, szerbül és 
természetesen magyarul. Közülük néhány vélemény: 
– A nap fénypontja volt ez a látogatás. 
– Öt évig tartó szegedi tanulmányaim alatt nem volt módomban 
megtekinteni a templomot, és most sikerült. 
– Nagyon köszönjük Istennek, hogy ma erre terelte utunkat. Itt 
megnyugvás és szeretet vett körül bennünket. 
– Isten áldását kívánom a templom és a közösség megtartására- írta a 
pápai gyülekezet egyik presbitere. 

Hálát adunk Istennek, hogy erőt kaptunk a szolgálat elvégzéséhez. 
Bizakodunk, hogy jövőre is gyakorolni tudjuk vendégszeretet. 

Sashegyi Tiborné 
 

 
 

Vakációs bibliahét 

Az idén a tábornak három helyszíne volt: a Gellért Szabadidőközpont, az 
Eko park és Tiszasziget. Ide kerékpárjainkat is magunkkal vihettük. 
Változatos program várt ránk: falmászás, kalandpark ügyességi feladatok, 
gofrisütés, számháborúzás, kerékpárverseny és mindezek mellett a 
hittanfoglalkozások. Mi segítőként vettünk részt a táborban, de ezt a 
munkát észre sem vettük, mert annyira jó volt a hangulat. Élveztük a 
gyerekek társaságát, hisz aranyosak, lelkesek voltak. A felnőttek komoly 
feladatuk ellenére felszabadultan játszottak a táborozókkal. Lívia néni 
fájós lába ellenére sokat mosolygott és útbaigazításaival segített 
bennünket. Reméljük jövőre is ott lehetünk a bibliahéten. 

Calderon Noemi és Calderon Natali 


