
Karácsonyi és év végi alkalmaink 
 

December 20. 
18:00 

Bűnbánati istentisztelet 

December 22. 
10:00 

Istentisztelet, utána karácsonyi ebéd 

December 22. 
18:00 

Zenés áhítat kórusunk szolgálatával 

December 24. 
14:30 

Gyermekek karácsonya 

December 25. 
10:00 

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

December 25. 
18:00 

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
(legátus szolgálatával) 

December 25. 
10:00 

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
(legátus szolgálatával) 

December 31. 
15:00 

Óévzáró istentisztelet 

Január 1. 10:00 Újévi istentisztelet 

 

 
 

Minden kedves 

Testvérünknek 

Istentől 

megáldott 

karácsonyi 

ünnepet és 

kegyelemben 

gazdag új 

esztendőt kíván 

a Presbitérium. 
 

 
 

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  

 

Gondolatok 2013 karácsonyán 
 

osszú évtizedek óta foglalkoztat egy gondolat a nagy ünnepek előtt, főkent 
karácsonykor: milyen nehéz lehet éveken át minden ünnep előtt valami újat 
mondani! Pont akkor, amikor a templom jobban tele van, mint máskor, 

amikor esetleg olyanok is eljönnek, akik egy évben csak egyszer vagy kétszer lépik át 
Isten házának küszöbét. Erre az írásra készülve az is felmerült bennem, hogy szükség 
van-e erre egyáltalán? Kell-e, lehet-e többet mondani, mint amit a Biblia évezredek óta 
közvetít felénk.  

Mit is találunk a Szentírásban? A mezőn nyájukat őrző pásztorok előtt hirtelen 
angyalok serege jelenik meg, s a következőt mondja: dicsőség a magasságos mennyekben 
Istennek, és a földön békesség és az embereknek jó akarat. Majd még ezt: ne féljetek, 
mert született néktek megtartó, ki az Úr Krisztus. Igen, az Ószövetség Istenétől sok 
esetben az emberek féltek, hiszen a kegyelem és megbocsájtás Jézus születésével érkezett 
el, pontosan úgy, ahogy Isten ezt nagyon régen megígérte. 

Milyen békességről beszél az Írás? A Kisded megszületése után nemsokára az 
egyiptomi menekülés és Heródes katonáinak gyermekgyilkossága következik, vagy 
gondoljunk a keresztény üldözésekre vagy arra, hogy egy apostol kivételével mindenkit 
kivégeztek. Folytathatjuk az inkvizícióval, a keresztes háborúkkal vagy éppen a 
keresztények és más vallású népek háborúival. Nem, nem azt ígérte Isten, hogy itt a 
Földön, ahol a sátán és a bűn hatalma továbbra is uralkodik, béke lesz, de igenis Krisztus 
születésével békét kötött Isten, és megbocsájtott nekünk, bűnös embereknek, akiknek 
egyetlen teendőjük maradt, ezt a felénk nyújtott kegyelmet elfogadni. 

Nem kell tehát minden karácsonykor, minden húsvétkor és minden egyéb 
alkalommal újat mondani, hiszen nem tudunk többet és nagyobbat ígérni önmagunknak 
és embertársainknak, mint Istent. Egyetlen dolgunk van csupán, higgyük el és fogadjuk el 
ezt az ígéretet, és menjünk el mind Betlehembe, ne legyünk restek, kényelmesek, vagy ne 
féljünk a sötét éjszakától, menjünk el és lássuk meg a csodát, higgyük el, hogy ez a 
jászolban fekvő kisgyermek miérettünk született, és nekünk kínál örök életet. Nem azért, 
mert megérdemeljük, hanem mert kegyelmes és szerető Urunk van. 

 Kováts Gábor 

H 

13. 
évfolyam 

4. sz. 
 

2013. 
december 8.                                                                                                                 
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Bódás János: AZ IGE TESTTÉ LETT! 
 

Csendben, szalmán, szelíd barmok 
teste melegébe 
köszöntött be a világnak 
döntő eseménye. 
 

Nem császárok parancsától, 
zordon hadvezérek 
csatáitól lesz boldogabb 
a világtörténet, 
hanem, hogy egy istállóban 
AZ IGE TESTTÉ LETT 
 

Próféciákat és népek 
reményét betöltve, 
Isten megváltó szerelme 
érkezett a Földre. 

 

 

 

Karácsonyról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Tóth Zoltánné: Régen karácsonykor mindig a szüleinkhez 
mentünk mi, gyerekek és unokák. Áldásos volt az együttlét. 
Most hozzám jönnek a gyerekek és unokák. Ugyanúgy várjuk az 
áldást, mint régen, és reméljük, a körforgás folytatódik.  

 

Szűcs Imréné: Az én gyermekkorom nagyon szép volt, amíg a 
szüleim éltek. Sajnos, már 37 éve vagyok egyedül. Ez nem 
valami nagy öröm, de nekem ezt rendelte a Teremtő, és így 
próbálom élni az életemet. 

 

Dr. Beke Dezsőné: A karácsony a család együttlétének a napja, 
békesség van a lelkünkben. Szeretnénk, ha a világ is 
elcsendesedne, és szeretet járná át a szíveket. 

 

 



Áprily Lajos: Karácsony-est 
 

Angyal zenéje, gyertyafény –  

kincses kezem hogy lett szegény? 
 

Nem adhattam ma semmi mást,  
csak jó, meleg simogatást. 
 

Mi győzött érdességemen?  
Mitől csókolhat úgy kezem? 
 

Simogatást mitől tanult?  
Erembe Krisztus vére hullt? 
 

Szemembe Krisztus-könny szökött? –  
kinyúló kézzel kérdezem. 
 

Áldott vagy a kezek között,  
karácsonyi koldus-kezem. 

 
 

 

 

Nyári előzetes 
 

Következő gyülekezeti kirándulásunkat 2014. június 26-29-re tervezzük. 
Úti célunk – a sok magyar diáknak, reformátornak otthont és műveltséget 
adó – Krakkó városa. Odafelé és visszafelé menet, természetesen, útba 
ejtünk magyar történelmi településeket is. Mindenkit szeretettel várunk. 

 

 

Számvetés az elmúlt 12 év építkezéséről 

Gyülekezetünk 2003-tól került olyan anyagi helyzetbe – felmérve a 
gyülekezeti ház és a templom műszaki állapotát –, hogy építkezésbe 
kezdhetett. 
Templomunkban felújításra került a főlépcső, majd a kis tetők. A kupolát 
leszigeteltettük, remélve, hogy a téli hideg és a nyári hőség így 
elviselhetőbb lesz. 
Amerikai testvérgyülekezeti segítséggel új orgonánk lett. A sokasodó 
rendezvényeink miatt az alagsorban lévő konyha felújítására került sor, 
majd a gyülekezeti kistermet is rendbe hoztuk, hogy ott gyermekeink jól 
érezzék magukat. A régi egyházfi lakásból alakítottuk ki a családi napközit. 
Végül, ebben az évben fejeztük be a gyülekezeti nagyterem, a színpad és a 
belső lépcsőházak szigetelését és burkolását. Templomunk csinosítása is 
megtörtént, a szentélybe új szőnyeget, az ajtókra szélfogó függönyöket 
vásároltunk, az alagsori teremben új székek és asztalok biztosítják a 
kényelmünket.  

Eddig a templomra fordított kiadás 24.300.000 Ft volt. 
Gyülekezeti házunk 50 évig volt állami tulajdonban, erősen leromlott 

állapotban kaptuk vissza. Az életveszélyes gázvezetékeket kicseréltük, de 
sürgős felújítást igényelt a víz- és csatornahálózat is. A tetőszerkezet teljes 
felújításával megszüntettük a sorozatos beázásokat. 

2005-ben kezdhettünk hozzá a lelkészi hivatal és egy 28 m2-es 
vendéglakás rendbe hozatalához az emeleten. Az életveszélyessé vált 
függőfolyosót megerősítettük, majd újabb 50 m2-es közösségi teret 
alakítottunk ki a kismamakörnek és egyéb alkalmaknak. Jelenleg a parókia 
kialakítása van folyamatban.  

Ezeknek a munkáknak az értéke 37.600.000 Ft. 
Hálát adunk Istennek, hogy ilyen értékű munkálatok elvégzésére tette 

képessé gyülekezetünket. 
Szecsődi Gizella 

 

 



KRÓNIKA 

2013. július 1-2013. november 30. 

 
Július 7. –Az Egyházunk megújításáért gyűjtött közvélemény-kutatási válaszok 
megbeszélése szeretetvendégség keretében 
Július 21. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Július 29 - augusztus 2. - Hittantábor: Zánka 
Augusztus 4. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 
Augusztus 17. – A régi Békés-Bánáti Egyházmegye reformátusainak 
találkozója Makón.  
Augusztus 18. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Szeptember 1. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Kereskényi 
Sándor előadása: Az apostolok életrajzából 
Szeptember 8. – Hittan-tanévnyitó istentisztelet. Utána beiratkozás hittanra és 
konfirmációra (1998-2000-ben születettek). Gyülekezeti ebéd. 
Szeptember 8. 18:00 - Üzenet a vendégtől: Dobos Ágoston, békésszentandrási 
református lelkipásztor 
Szeptember 9. – Presbiteri gyűlés (az épülő parókia megtekintése) 
Szeptember 15. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és a délutáni istentiszteleten 
Szeptember 15. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Határon 
túlról - nemzeten belül sorozat keretében beszámoló a nyári gyülekezeti 
kirándulásról (Al-Duna) 
Szeptember 16. – Presbiteri bibliaóra 
Szeptember 22. – Szabó András festőművész előadása: Rembrandt, a hit festője 
Szeptember 28. – Gyülekezeti kirándulás Érsekcsanádra, Hotorán Gábor 
beiktatására 
Szeptember 29. – Megjelent a KÉZFOGÁS októberi száma 
Szeptember 29. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után. Találkozás az 
ötven évvel ezelőtti fiatalokkal 
Szeptember 29. 18:00 – Zenés áhítat Kuzma Levente orgonajátéka mellett 
Október 5. –  Kórustalálkozó és zenés áhítat 
Október 6.  – Istentisztelet György András somorjai református lelkipásztor 
szolgálatával 
Október 6. – A délelőtti istentisztelet után György András tart előadást a 
felvidéki magyarság helyzetéről a Határon túlról, nemzeten belül sorozatban 

Október 13. – A délelőtti istentisztelet után, a Határon túlról, nemzeten belül 
sorozatban megemlékezünk a Délvidéken (1944-1945) ártatlanul kivégzett 
magyarokról. 
Október 13. 18:00 – Zenés áhítat: Dóbisz Áron – orgona, Varga Mátyás – 
trombita 
Október 17. – Zenés áhítat: Bozóki Andrea és Zagyi Sándor növendékeivel 
Október 18. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 
Október 19. – Presbiterképzés: Szeged-Kálvin Téri Református Egyházközség 
Október 20. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és délutáni istentiszteleten 
Október 20. – Idősek napja a délelőtti istentisztelet után 
Október 24. – Elkészült a REFORMÁTUS HONVÉD TÉR reformációs 
száma 
Október 26. – Temetőtakarítás 
Október 27. – A délelőtti istentisztelet után Fiser Béla gyülekezeti tagunk tart 
előadást „Legendák Kárpátalján" címmel a Határon túlról, nemzeten belül 
sorozatban. 
Október 31. – A Protestáns Napok záró alkalmaként koszorúzás és 
istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
November 3. – Megjelent a KÉZFOGÁS 9. száma 
November 3. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. H. Tóth Imre 
előadása Apáczai Csere Jánosról. 
November 9. – Presbiterképzés: Szeged-Honvéd tér 
November 10. – A délelőtti istentisztelet után Szabó András előadása: Dürer és 
a Biblia 
November 10. – Zenés áhítat: Dóbisz Áron - orgona, Varga Mátyás - trombita 
November 15. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 
November 17. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és a délutáni istentiszteleten 
November 17. – Kórusebéd a tízéves fennállás alkalmából 
November 21. 19:00 – Zenés áhítat: gitárhangverseny 
November 24. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után. Határon túlról 
- nemzeten belül c. sorozatban: „Autonómiatörekvések az újságíró szemével” 
(Kisimre Ferenc)  
November 30. – Adventi délután (koszorúkészítés) és adventi vásár (az egész 
hónapban gyűjtjük az eladnivalót) 
 

 


