
December 

1. December 1. 18.00 – TIK: az Egyetemi Gyülekezet 

szervetésében beszélgetés Gundel Takács Gábor televíziós 

műsorvezetővel hitről és munkáról 

2. December 4. 18.00 – Templomunk: a Kárpát-medencei 

imanap keretében „Ének az életért” címmel a Szegedi 

Ökomenikus Gospel Kórus és Zenekar jótékonysági 

hangversenye 

3. December 10. 14.00-16.00 – Honvéd téri délután: adventi 

készülődés, kézműves foglalkozás, énektanulás kicsiknek és 

nagyoknak 

4. December 12. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

5. December 15. 18.00 – A Konzervatórium diákjainak adventi 

koncertje 

 
 
 

               KARÁCSONYI ÉS ÉV VÉGI ALKALMAINK 

 

2016. december 18. A délelőtti istentisztelet után Kereskényi 

Sándor úti beszámolója Izraelről. Gyülekezeti 

ebéd 

2016. december 24. 

14:30 

Gyermekek karácsonya 

2016. december 25. 

10.00; 18.00 

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

2016. december 26. 

10.00 

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

2016. december 31. 

15.00 

Óévzáró istentisztelet 

2017. január 1. 

10.00; 18.00  

Újévi istentisztelet 

 

 
 

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  
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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  

 

„Tegyetek tanítványokká minden népeket!” 

ostanában ha bekapcsoljuk a rádiót vagy a televíziót, 
vagy kézbe veszünk egy újságot, az első, amit 
meghallunk, ami a szemünkbe tűnik, az a mai migrációs 

válság ezernyi kérdése és a rájuk adott ezernyi felelet. Ez foglalkoztatja 
hazánkat és az egész világot. Nem tudom, hogy kinek van igaza. A teljes 
elzárkózás vagy a teljes nyitottság politikája a helyes? Ilyenkor egy 
megoldás van, elő kell venni a Bibliát, és megnézni, mit mondott ezzel 
kapcsolatosan az Úr Jézus Krisztus. 

„Nékem adatott minden hatalom, mennyen és Földön. Elmenvén azért 
tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak 
és a Szentléleknek nevében, megtartva mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé 
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,18-19) 

Próbáljuk ezt a parancsolatot értelmezni. Semmiképp sem azt 
mondja, hogy aki ide jön – törvénytelenül és erőszakkal –, azt hasonló 
eszközökkel próbáljuk meggyőzni a mi igazságunkról. Persze ma is van 
misszió, és vannak, akik elmennek, és megpróbálják ezt a jézusi 
parancsolatot teljesíteni. Így volt-e ez mindig? Nézzünk néhány példát, 
mit tettünk az elmúlt 2000 év alatt. Először is számtalan, magukat 
keresztyénnek valló felekezet van, melyeknek mindegyike azt hiszi, neki 
van igaza. A keresztyénség nevében elmentünk Amerikába, és kiirtottuk 
az ottani kultúrákat, sok esetben az emberek zömét is. Elmentünk 
Afrikába, és az ottani lakosság egy részét embertelen körülmények között 
az Újvilágba szállítottuk rabszolgának. Nézzünk szét saját portánkon is! 
Hány keresztény templom van Szegeden? Vasárnaponként a lakosság  
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hány százaléka vesz részt az istentiszteleteken? Ki az, akinek lelki 
feltöltődés, és ki az, akinek csak rutin a templomba járás? Ebben a 
helyzetben mit kell tennünk? Mindenképp az Úristen akaratát kell 
végrehajtanunk, hiszen ha minden nép megtartaná a bibliai 
parancsolatokat, nem lenne szegénység, nem lennének háborúk. A 
tudomány szerint a Föld képes mai lakosságát, sőt még több embert is 
eltartani, de a javak igazságtalan és aránytalan elosztása oda vezetett, 
hogy ma a többség éhhalállal küszködik, míg az elenyésző kisebbség a 
jóléttel nem tud mit kezdeni. Ezt kellene megváltoztatni!  

Visszatérve az előző gondolatokra: a világháborúkban 
keresztyének keresztyéneket öltek vagy tettek nyomorékká, és mindenki 
úgy érezte, neki van igaza. Ebből okulva, a mi egyetlen igazságunkat a 
Biblia kijelentésében kell keresnünk: „elmenvén azért tegyetek tanítványokká 
minden népeket”, és mindennek még egy isteni parancsolat adja meg a 
lényegét: „szeresd felebarátodat, mint magadat!” (3Móz 19,18) Ha ezt 
betartanánk …  

Karácsony következik, mely a nem vallásos embernek is a 
szeretet ünnepe. Ilyen módon, a fenti üzenet időszerű most is és 
mindenkor. Karácsony nélkül, Jézus születése nélkül a folytatás sem 
értelmezhető. Ne mondjuk azt, hogy mi kis emberek vagyunk, nem 
tudunk a világon változtatni. Ha mindenki a maga módján, a maga 
területén csak egy kicsit is figyel ezekre a parancsolatokra, előbb-utóbb 
meg fog változni a világ! Legyen így! Ámen! 

Kováts Gábor 
 

Lukátsi Vilma: Karácsonyi ablak  

 

Hitem égre nyitott ablakán át 
a betlehemi csillagra nézek, 
fejem fölött ragyog tündöklően, 
s a fülemben zeng az angyal-ének! 
 

A szívem szegényes széna-jászlán 
Üdvözítő született ma nékem! 
Ezt a csodát minden karácsonykor 
a lelkem legmélyén végigélem! 
 

Pécselyi Király Imre: Krisztus Urunknak áldott 

születésén (1641) 

Krisztus Urunknak áldott születésén,  
Angyali verset mondjunk szent ünnepén,  
Mely Betlehemnek mezejében régen zengett ekképpen: 
 

A magasságban dicsőség Istennek,  
Békesség legyen földön embereknek,  
És jóakarat mindenféle népnek és nemzetségnek! 
 

A nemes Betlehemnek városába'  
Gyermek született szűztől e világra,  
Örömet hozott Ádám árváira, maradékira.  
…  
Hála legyen mennybéli szent Atyánknak,  
Hála legyen született Jézusunknak  
És Szentléleknek, mi vigasztalónknak, bölcs oktatónknak! 
 

Ó örök Isten, dicső Szentháromság.  
Szálljon mireánk mennyei vígasság,  
Távozzék tőlünk minden szomorúság, légyen vidámság!  
 

 
 

Minden Testvérünknek áldott karácsonyi 
ünnepeket és kegyelemteljes új esztendőt kívánunk.  

Lelkészek, presbitérium 



Templomunk alagsorának felújításáról 

Ezen a nyáron sort kerítettünk a templomi alagsorban található 

két vizesblokk (mosdó-wc) teljes körű felújítására. Mindkét 

vizesblokkban burkolati cserét hajtottunk végre, a repedt falakat 

elbontottuk, a felnedvesedett vakolatokat tégláig levertük. 

Hasonlóképpen a gépészeti berendezések is teljes cserére szorultak, az 

elavult ólomcsövek helyébe műanyag került, a csatornákat a legközelebbi 

csatornaaknáig újraépítettük. A női wc két fülkéje helyett három készült, 

a férfi wc-ben pedig egy helyett kettő. Korszerűsítettük a villamos 

hálózatot, új vezetékeket, lámpatesteket és LED-es világító berendezést 

szereltünk be. A mosdókat hideg-meleg vízzel láttuk el. 

Ezzel párhuzamosan végeztük el a kisterem felújítását, melynek 

keretében projektor-helyet (vetítőt) alakítottunk ki áram- és számítógépes 

csatlakozással, valamint eltávolítottuk a falak alsó részének a 

felnedvesedett vakolatát és lambériáztunk. Az alagsori folyosón is 

levertük a felnedvesedett vakolatot, kiszárítottuk és előtétfallal burkoltuk. 

A folyosón található tíz ajtóból négyet ki kellett cserélnünk a tokok 

nagymértékű elkorhadása miatt. Minden helyiség tisztasági festést kapott, 

a csővezetékeket újramázoltattuk. 

A munkálatok során váratlan események is támadtak: egy régi 

elektromos vezeték cseréje egy hónapos leállásra kényszerített, a 

kerthelység alatt lévő szennyvízcsatorna javítást csak a megfelelő időjárási 

körülmények között lehet elvégezni. 

Az alagsori felújítás összköltsége 5,5 millió Ft volt. Ebből a két 

vizesblokk és a gépészeti munka 3,9 millió Ft-ba kerültek. 

A női mosdó-wc kialakításában nyújtott tanácsaiért köszönetet 

mondunk Kereskényiné nagytiszteletű asszonynak, a burkolati anyagok 

kiválasztásáért pedig Vesmásné Ildikónak. 

Köblös Endre 

Karácsonyi imádsága a keresztyénnek (rövidítve) 

Felséges Isten! Aki midőn megemésztő tűz lehettél volna a 

bűnös emberek számára, jobban szeretted a Te irgalmasságodat 

megdicsőíteni az ő magatartásokban, mint a Te igazságodat az ő 

elvesztésökben. … A Te tulajdon szent Fiadra bíztad, hogy az isteni 

igazságnak, mely a bűn által megsértetett, eleget tegyen mi 

helyettünk, bűnös emberek helyett, hogy így az isteni irgalmasság 

megkegyelmezhessen és minden akadály nélkül jót tehessen 

mivélünk. Ez okból elbocsátván Őt, egy szűz méhében emberi 

természetet adtál Neki …, hogy miérettünk és mi helyettünk 

elszenvedvén a mi bűneink büntetését, és beteljesítvén a Te 

törvényednek kívánságait, a Te igazságodat megengesztelje, 

kegyelmedet visszanyerje, megváltásunkat és idvezítésünket 

véghezvigye. 

Óh, Isten! … Mily dicsőségesen tündöklik ebből a Te 

véghetetlen bölcsességed, mindenható hatalmasságod, tökéletes 

szentséged, örökkévaló igazságod, nagy könyörületességed, 

szereteted, jóságod és irgalmasságod! Imádom és dicsőítem … a Te 

véghetetlen bölcsességedet, … imádom és dicsőítem a Te 

mindenható hatalmasságodat, … imádom és dicsőítem a Te 

tökéletes szentségedet és örökkévaló igazságodat, … imádom és 

dicsőítem a Te nagy könyörületességedet, szeretetedet, jóságodat és 

irgalmasságodat, amely nemcsak megengedte, hogy mi helyettünk 

kezes fizessen, hanem midőn minden teremtmény elégtelen lett 

volna helyttünk a fizetésre, szent Fiadat előállítani, emberi, sőt 

szolgai formába öltöztetni nem sajnáltad. Dicsőség a magasságban 

Tenéked! Áldassék és felmagasztaltassék a Te szent neved mind az 

időben, mind az örökkévalóságban, mind az emberektől, mind az 

angyaloktól! Áldjad te is, én lelkem, mindörökké az Urat! Ámen. 

Szikszai György: Keresztyéni tanítások és imádságok, 1785 



Krónika 

2016. március 5. - 2016. május 29. 

Március 5. – Világimanap. Szeged-Tarjánvárosi Római Katolikus Plébánia 
(Tátra tér) 
Március 5. – Kórusunk közgyűlése  
Március 6. – „Kiszállás": debreceni református fiatalok (teológusok) 
szolgálata gyülekezetünkben. Gyülekezeti ebéd 
Március 13. – Arcok a gyülekezetből szeretetvendégség keretében - a 
délelőtti istentisztelet után.  
Március 17. – Zenés áhítat: Bozóki Andrea tanítványainak hangversenye 
Március 19.  – Húsvéti családi délután.  
Március 20. – Megjelent az RHT húsvéti száma.  
Március 24. 18:00 – Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Március 25. 18:00 – Passió 
Március 27. 10:00, 18:00 – Húsvéti istentisztelet úrvacsorai közösséggel, 
délelőtt a kórusunk szolgálatával 
Március 28. 10:00 – Húsvéti istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Április 3. – Üzenet a vendégtől: igét hirdet dr. Benyik György plébános 
Április 4. – Presbiteri gyűlés 
Április 9. – Kerékpártúra Szeged körül. (Körtöltés, Petőfitelep, Tápé – 20 
km) 
Április 10. –  György András (Somorja) evangelizál. Az istentisztelet után 
gyülekezeti ebéd. 
Április 10. – Zenés áhítat Simon Tamás orgonaművész 
közreműködésével 
Április 11.-15. – György András evangelizál 
Április 15. – Bűnbánati istentisztelet 
Április 17. 10:00, 18:00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Április 18. – Presbiteri bibliaóra 
Április 28. – Zenés áhítat az SZTE Zeneművészeti Karának 
növendékeivel 
Április 29.  – „TeSzedd!" takarítási akció a Honvéd téren és templomunk 
környékén 

Április 30. – Kerékpártúra Szeged körül  (Bajai út, 
Kiskundorozsma, Maty-ér, Szentmihály, Kecskéstelep, Tisza-part – 
30 km) 
Május 1. – Megjelent a KÉZFOGÁS májusi száma 
Május 1. – Megemlékezés az édesanyákról a délelőtti istentisztelet 
után. 
Május 2. – Presbiteri gyűlés 
Május 5. 18:00 – Áldozócsütörtök. Istentisztelet. 
Május 8. 18:00 – Üzenet a vendégtől: Sztupkai Mihály metodista 
lelkész  
Május 14. – Hat fiatal konfirmációs vizsgája 
Május 15. – Megjelent a RHT pünkösdi száma 
Május 15. 10:00, 18:00 – Pünkösdvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel. konfirmandusok fogadalomtétele. 
Május 16. 10:00 – Pünkösdhétfő. Zenés istentisztelet kórusunk 
szolgálatával. Úrvacsorai közösség 
Május 16. – Kórusebéd az istentisztelet után 
Május 19. – Kórusunk szolgálata az ökumenikus lelkészértekezleten 
Május 21. – Szeretethíd: temetőtakarítás 
Május 21. – Borlovag-avatás 
Május 22.  – Szeged-Kálvin tér: a szegedi reformátusok emlékezése a 
református egység évfordulójára (kórusunk szolgálatával) 
Május 22. – Zenés áhítat Kuzma Levente orgonaművész 
közreműködésével 
Május 23. – Presbiteri bibliaóra 
Május 26. – Zenés áhítat az SZTE zeneművész diákjainak 
részvételével 
Május 28. 8:30 - Kerékpártúra (Tiszasziget, Kübekháza, Óbéba, 
Rábé, Klárafalva, Deszk – 60 km) 
Május 29. - A délelőtti istentisztelet után „Arcok a gyülekezetből" 
és gyülekezeti ebéd 

 

 


