
Szeptember 

1. Szeptember 2. 10:00 – Újraindul az asszonyköri bibliaóra 

2. Szeptember 3. 18:00 – Felnőtt fiatalok (24-45 év közöttiek) bibliaórája 

3. Szeptember 4. 17:30 – Újraindul a csütörtöki Koraesti bibliaóra 

4. Szeptember 7. – A délelőtti istentisztelet után beiratkozás hittanra és 

konfirmációs felkészítésre. Gyülekezeti ebéd. A Borlovagrend 

ajándékának átadása 

5. Szeptember 7. 16:30-18:00 – Ifjúsági bibliaóra és konfirmációs felkészítés 

6. Szeptember 8. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

7. Szeptember 14. – Tanévkezdő családi nap 

8. Szeptember 14. – A délelőtti istentisztelet után, a Határon túlról – 

nemzeten belül sorozatban a nyári gyülekezeti kirándulásról tart vetített 

képes előadást Nemes Gábor gondnok.  

9. Szeptember 19. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 

10. Szeptember 20. 10:00 – Presbitereknek – Szeged-Kálvin tér: az egyházi 

választások előkészítése, – beszélgetés Vad Zsigmonddal, a Debreceni 

Református Egyházmegye esperesével 

11. Szeptember 21. 10:00 és 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

12. Szeptember 22. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

13. Szeptember 27. 9:30 – Presbiteri konferencia, Hódmezővásárhely, Bethlen 

Gábor Református Gimnázium. Az egyházi választások előkészítése: 

beszélgetés Fekete Károllyal, a Debreceni Hittudományi Egyetem 

rektorával 

Imádkozzunk 

- hogy a hittanra és konfirmációs felkészítésre hívó szavak halló fülekre 
találjanak! 

- gyülekezeteink, testvéreink, presbitereink, lelkipásztoraink, egyházi 
tisztségviselőink hiteles életéért és bizonyságtételéért! 

- a háborús országok polgáraiért és a fegyverek csendjéért! 

- az üldözött keresztyénekért! 

- a betegeinkért, a beteg gyermekekért, a gyászolókért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 
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„Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok 
mindenkor a Lélek által…”(Ef 6,18) 
„Testvéreim, imádkozzatok értünk is!” (1Thessz 5,25) 
 

z élő hitű keresztyének olyan kivételes helyzetben vannak, 
hogy Istenhez fordulhatnak kéréseikkel, könyörgéseikkel, 
hálaadásukkal (Fil 4,6). Egyik fontos feladatuk, hogy 

imádkozzanak mindenkiért. „Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk 
színe előtt.” (1Tim 2,1-4) 

Nekünk, akiknek megadatott az a kegyelem, hogy úgy ismerhetjük 
Istenünket mint szerető Atyánkat, - imádkozzunk szüntelen szeretteinkért, 
barátainkért, szomszédjainkért, munkatársainkért. Hordozzuk imáinkban 
országunk, településünk vezetőit, „hogy nyugodt és csendes életet 
élhessünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” (1Tim 2,2) 

Keresztyén szülők, imádkozzunk gyermekeinkért, hogy eljussanak az 
igazság felismerésére és Jézus Krisztusba vetett személyes hit által az örök 
életet reménységére. „Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az 
egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust” (Jn 17,3). 
Imádkozzunk, hogy – őket is és minket is – megőrizzen Isten kegyelme a 
világban működő káros hatásoktól, a gonosz mesterkedéseitől. 

És imádkozzunk azokért is, akik az evangéliumot hirdetik. Bár 
„hivatalból” sok dolguk van Istennel, de számítanak a mi imádságainkra 
is, – segíthetünk nekik.  

Nemes Gábor 
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Köszönetnyilvánítás (Kárpátalja) 

Június 14-21 között gyülekezetünk egy kis csoportja Szegeden pihenhetett. 
Az indulást a gyermekek izgalommal várták. Hová utazunk? Kikkel találkozunk? 
Tetszeni fog?  

Az imádságos szíveknek köszönhetően kellemes, problémáktól mentes 
nyaralásban volt részük. Nagy-nagy szeretettel fogadta őket a gyülekezet, a 
befogadó családok. Változatos, érdekes programok, finom ételek, barátok, jó 
idő—kell ennél több egy gyereknek? Igen. Nem csak fizikai szükségleteik voltak 
kielégítve, a lelkük is gazdagabb lett a sok kedvességtől, figyelemtől, türelemtől, 
amit irányukba tanúsítottak. Élményekkel gazdagon tértek haza. 

A szülők nevében hálánkat fejezzük ki a Szeged-Honvéd Téri Református 
Egyházközségnek, a befogadó családoknak ezért a hétért. Isten gazdag áldása 
kísérje gyülekezetüket, életüket. Köszönet az egész heti munkájukért. Olyan jó 
tudni, hogy vannak ilyen családok, akik időbeosztásukat, munkájukat félretéve 
igazi vendégszeretetet gyakoroltak. 

Köszönet a kísérőtanároknak, akik odafigyeltek gyermekeink minden 
mozdulatára, kérésére.  

Mindenért az Úré legyen a dicsőség! 
Horváth-Rájplik Zsuzsanna 

Gyülekezeti kirándulás a Felvidéken 

Köszönjük Mennyei Atyánknak, hogy lehetővé tette részvételünket ezen a 
júniusi rövid, de látnivalókban gazdag kiránduláson. Továbbá köszönettel 
tartozunk a szervezőknek, a Kereskényi lelkész házaspárnak, akik --nem kis 
fáradsággal-- gondoskodtak a kényelmes utazásról, szállásról és a szórakoztató 
szellemi vetélkedőről. Útközben Nemes Gábor, Nagy Zoltán, Szabó József 
testvéreink, érdekes előadásokkal gyarapították ismereteinket. A lexikális tudást 
néha személyes élményeikkel is fűszerezték. 

Utunk első és utolsó részében kissé fájó szívvel gyönyörködtünk a Felvidék 
festői tájaiban és a történelmünkből jól ismert helységekben. Kassán a helyi 
idegenvezető élvezetes előadásban ismertette a város nevezetességeit (Szent 
Erzsébet székesegyház, Rákóczi Ferenc rodostói házának mása, stb.). Majd 
Lőcsét, Poprádot és Szepesszombatot látogattuk meg.  

A második és harmadik napot Lengyelországban töltöttük. A jól sikerült 
zakopanei kirándulás után Krakkó következett. Itt gondnokunk, felkészült 
vezetésével bejártuk a várost, és gyönyörködtünk az Óvárosban, a Mária-
templomban, a Wawelben és a zsidó városrészben. Kirándulásunk meghitt 

perceihez tartoztak a koszorúzások: Kassán a Rákócziak, Krakkóban a Báthory 
István síremléknél. 

Az utolsó napon egy rövid selmecbányai látogatás után a lévai református 
gyülekezet vasárnap délutáni áhítatán vehettünk részt és az ezt követő 
búcsúvendégségen. Hálát adva Istennek, sok szép élménnyel gazdagodva 
érkeztünk haza. 

Fischer-Szatmári Ágota 

Hittantábor – 2014 

Már nagyon vártam a hittantábort. 
Legelőször az jutott az eszembe, hogy milyen jó lesz fürdeni, nagyokat játszani, 
nevetni a barátaimmal, új barátokat szerezni és még jobban megismerni a 
gyerekeket. Bár ezek csodálatos dolgok, de utána mégis rájöttem, hogy leginkább 

én nem is ezekért a jó dolgokért mentem hittantáborba, hanem, hogy Isten által a 
tiszteletes úr és tiszteletes asszony segítségével lelkileg felüdüljek. A 
hittantábor közepén, lassan egyre több mindent tudtam, és értettem meg 
Jézusról. Ami a legjobban megragadta a szívemet, és amin először még meg is 
lepődtem, az ez volt: Isten mindannyiunknak látja a gondolatait. Azóta még 
véletlenül sem gondolok rosszat a felebarátiamról, mert tudom, hogy akkor Isten 
szomorú lesz. Nos, a hittantábor egyszerűen csodálatos volt, mert Isten 
megáldott minket rengeteg élménnyel, lelki felüdüléssel! 
Köszönöm Istennek, hogy megáldott minket, köszönöm a kedves tiszteletes 
asszonynak, Lívia néninek és a kedves tiszteletes úrnak, Sanyi bácsinak a sok 

odaadást, kedvességet, szeretetet. Én csak azt írtam, ami a szívemben volt. 

Ámen. 
Pataki Noémi 

Felhívás 

Konfirmáció. Kérjük azokat, akiknek gyermeke, unokája elérte a 
konfirmációs felkészülés megkezdésének életkorát (13-15 évesek), jelezzék 

számukra és számunkra, hogy szeptemberben elkezdődik a fogadalomtételig 

tartó közös munka! Beiratkozás szeptember 7-én.  
Manchesteriek Szegeden. Angliai testvérgyülekezetünk küldöttsége 
szeptember 5. és 12. között tartózkodik Szegeden. Kérjük azokat a 
Testvéreinket, akik a vendégek fogadásában segíteni szeretnének, jelezzék 
a lelkészi hivatalban. 


