
Rendkívüli alkalmaink decemberben 

Idő Alkalom Megjegyzés 

December 

8. 

Szeretetvendégség a 

délelőtti istentisztelet 

után 

Előadás: karácsony 

ünneplésének története 

(Kereskényi Sándor) 

December 

12. 18.00 

Zenés áhítat  

December 

15. 

Szeretetvendégség a 

délelőtti istentisztelet 

után 

Előadás: Ádvent a festészetben 

(Szabó András festőművész-

művészettörténész) 

December 

22 

Karácsonyi ebéd a 

délelőtti istentisztelet 

után 

Jelentkezés december 19-ig 

December 

24. 14.30 

Családok karácsonya  

December 

25. 10.00 

Istentisztelet 

+ gyemekek 

istentisztelete 

Úrvacsorai közösséggel 

December 

25. 18.00 

Istentisztelet Úrvacsorai közösséggel 

December 

26. 10.00 

Istentisztelet Úrvacsorai közösséggel 

December 

31. 15.00 

Óévzáró istentisztelet  

Január 1. 

10.00 

Újévi istentisztelet  

 

„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és 

Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: 

Velünk az Isten. (Mt 1,23) 
 

Örvendjünk mindnyájan a Megszületettnek! 
Isten áldásában gazdag új esztendőt kíván 

kedves Testvéreinknek 
a presbitérium. 
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Üzenet és döntés 

„Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te 
beszéded szerint!” (Lk 1,38) 
„József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr 
angyala parancsolta neki…” (Mt 1,24) 
 

 József „úgy tett”, Mária pedig „ezt mondta: …történjék velem”. 
József cselekedett, Mária pedig engedte, hogy Isten azt tegye vele, amit 
akar.  Történt mindez az Isten testté, hússá, emberré válása előtt. 
 Változott-e valami azóta? Igen. Az Úr valamelyik küldötte minket is 
megszólított. Minket, akiket Isten kiválasztott. A saját elgondolásai 
megvalósítására. Úgy, mint egykoron Máriát és Józsefet.  

Azóta nem több és nem kevesebb, mint két dologra 
összpontosítunk. Először: engedjük, hogy minden úgy történjen, ahogy 
Isten elmondja. Amiképpen Mária. Hallotta, megértette, mi történik vele. 
Nem volt több mondanivalója, mint: „történjék velem a te beszéded 
szerint!” Másodszor: higgyük el, hogy az engedelmesség állapotában 
(csend, ima utáni békesség, álom) Isten felkészít minket arra, hogy 
megtegyük azt, amit minden áron szeretnénk elkerülni. Miképpen József. 
 Karácsony üzenete a karácsony után születetteknek: Isten mindent, 
mert Önmagát adta értünk. Karácsony kérdése a 2019-ben ünneplőknek: 
Neked mennyit ér ez az örömhír/evangélium? Mennyit adsz vissza a 
jászolból harminchárom év múlva keresztre küldött Istennek? Teljes 
önmagadat? Áldott legyen a karácsonyod Isten örömhírével, és a te 
döntéseddel!  

Kereskényi Sándor 

19. 
évfolyam 

4. sz. 
 

2019. 

december 8.. 



Szemlér Ferenc: Karácsonyra 

Foszlik a fény, fogy a hő, 
közeledik az idő, 
meg kell már születned! 
Gyűlnek is a pásztorok, 
igazodik száz torok 
édes énekednek. 

Nem tudjuk, hogy merre fog 
jót jelentő csillagod 
rőt egünkre kelni. 
De a jászol barma vár 
s három keleti király 
készül útrakelni. 

Az alázott s a szegény 
sorsa sűrű éjjelén 
jöttöd után reszket. 
Nem lehet, hogy annyi test 
s lélek vágyát félrevesd 
és hogy ne szüless meg! 

Vérben, vasban nevedet 
rebegik a nemzetek, 
suttogják a népek. 
Vedd le róluk a sötét 
égető vasvesszejét, 
ahogy megígérted! 

Kezük még tán fegyveres, 
de a szemük jelt keres, 
jelt, ami segítsen. 
Ó, ne hadd csalódniok, 
szállj közéjük szép titok, 
gyermekarcú Isten! 

Hazájukban üldözött keresztyén diákok 

karácsonyi vendéglátása 

Most kaptuk a MRE Missziói Iroda felhívását: lássunk vndégül két-két olyan 
Magyarországon tanuló keresztyén diákot – 1 illetve 2-3 napra, december 24. 
és 26 között –, akiket hazájukban üldöztek. Az érdeklődő Testvérek december 
10-ig jelntkezhetnek a lelkészi hivatalban – személyesen, telefonon vagy e-
mail-ben –, ahol minden részletre kiterjedő tájékoztatást fognak kapni. 

Tartós-élelmiszert gyűjtünk 

A szegedi hajléktalan-étkeztetést évek óta, havi rendszerességgel küldött 
pénzadományokkal segítjük. Gyülekezetünk tagjai helyszíni főzéssel járulnak 
hozzá a ferencesek által szervezett diakóniai szolgálathoz. Szokásunkhoz 
híven most, karácsony előtt tartósélelmiszer-gyűjtést is hirdetünk: konzerv, 
liszt, száraztészta, étolaj stb. adományainkat december 15-ig hozzuk el a 
templomba, és helyezzük el azokat az erre a célra kitett kosárba. Adományunk 
szétosztását a ferences testvérek végzik. Aki teheti, kérjük, támogassa a 
rászorulókat.  

Nyilas Misi pakkot kap 

Ebben az évben is megszervezzük a karácsonyra készülő, Nyilas Misi 
csomagok készítésének, összegyűjtésének időszakát. Egy cipősdobozba 
csomagolt ajándékot (játékok, könyv, színes ceruza, csokoládé, stb.) várunk 
azon gyermekek számára, akiknek szülei nem tudják megajándékozni őket 
karácsonykor. Kérjük, írják rá a dobozokra, milyen nemű és korú gyermeknek 
szánják az ajándékot! December 15-ig 

Szeretetdoboz 

Nehéz körülmények között élő, nélkülöző családok, betegek, gyermekek és 

idősek számára gyűjt tartós élelmiszert, tisztítószert az egyszerű, tetszetős, 

környezetbarát doboz segítségével a Magyar Református Szeretetszolgálat 

(MRSZ). A mi gyülekezetünk hat ilyen dobozt kapott, töltsük meg 

december 15-ig! 

 



Beszámoló 2019. évi építkezéseinkről 

 Ebben az évben is elsődleges feladatunknak tekintettük 

gyülekezeti házunk felújítását. Sikeres pályázattal 7.500.000.-Ft-ot 

nyertünk, melyhez 12.000.000.- Ft önerőt biztosítva elkészül még az 

idén az épület belső homlokzatának újravakolása, festése, a lépcsőház 

és kapualj festése, az udvar és kapualj járólapjainak cseréje, a 

világítótestek felszerelése. 

 2018 őszén a Honvédelmi Minisztérium felhívására pályázatot 

nyújtottunk be a Református Temetőben lévő I. világháborúban 

elhunyt és itt eltemetett katonák nyughelyeinek rendbehozatalára. 

Ennek során elkészült 196 fejlap cseréje, obeliszkek felújítása, a 

parcellát körülvevő növényzet pótlása, füvesítés, a parcellához vezető 

földút helyett betonút kiépítése. A parcella központi helyén található – 

Margó Ede: A bajtárs imája – szobor talapzatának burkolása, a szobor 

megtisztítása, az odavezető út kiépítése járólappal, mellette kétoldalt a 

parkosítása is megtörtént. Ezekre a munkákra a Honvédelmi 

Minisztérium 17.156.503.- Ft-ot biztosított. A pénz felhasználását 

folyamatosan ellenőrizték, a kivitelezést és az elszámolást rendben 

találták. 

 A templomunkban a gyülekezeti nagyterem a nyílászáróinak 

cseréjére került sor 3 mllió forint értékben. A jövő évben ugyanitt az 

elektromos hálózat és a fűtés korszerűsítését tervezzük.  

Szecsődi Gizella 

 

 

Mi történt a Mustármagban 2019-ben? 

 Szívesen mesélem el, hogy idei évünk sok változást hozott a 

bölcsődében, még ha ezek a változások apróak, de fontosak nekünk.  

 Először is a legfontosabb: kedves kolléganőm, Fanni, már diplomás 

kisgyermeknevelőként dolgozik nálunk, messze túlteljesítve ezzel, amit a 

jogszabály a munkaköréhez előírt. Ezúton is, ismét gratulálunk neki. 

 Az idei évben 4 kisgyermek ment el tőlünk óvodába (egy évközben, 

hárman szeptemberben kezdték meg ovis életüket.) Új gyermekeink közül – 

legnagyobb örömünkre – ketten is gyülekezeti családból érkeztek. Kristóf egy 

ajándék számunkra, Benedek pedig a mi kis személyes csodánk. Egy másik új 

gyermekünk, Emili érkezése bölcsődénkbe különösen kedves ajándék, hiszen 

nemcsak egy, hanem két testvére is járt már hozzánk. Ez a fajta szeretet és 

megbecsülés, amikor egy család már a harmadik gyermekét bízza ránk, olyan 

ajándék egy kisgyermeknevelő számára, ami megmutatja, hogy miért is 

dolgozunk nap mint nap. 

 Ebben az évben is megrendeztük farsangi mulatságunkat, amin a 

szülőkkel együtt mindannyian farsangi jelmezbe bújtunk és játékos családi 

vetélkedő keretében töltöttünk együtt egy délelőttöt. Idén is elmentünk 

Ópusztaszerre a kárpátaljai gyerekekkel együtt kirándulni, ahol az elképesztő 

szúnyoginvázió ellenére egy emlékezetes napot töltöttünk együtt a 

gyerekekkel. Idén Mártélyon is jártunk, meglátogattuk a hittanosokat egy 

újabb kirándulás alkalmával. 

 Az idei év változásai közé tartozik még, hogy helyettes kollégánk 

állandó állást talált, így csapatunk új taggal bővült Réka személyében, aki – 

kisgyermeknevelő tanulóként - november elejétől segíti munkánkat a 

szabadságolások ideje alatt. 

 A 2020/2021-es nevelési évben hét gyermekünkből hat biztosan 

óvodába megy, így szeretnénk jelezni a gyülekezeti családoknak, akik 

bölcsődét keresnek gyermeküknek, iratkozzanak fel minél hamarabb 

várólistánkra, mert felvételt az ott elfoglalt hely alapján lehet nyerni. 

Szeretettel várunk mindenkit! 

Horváth Rozália 



Presbiteri konferencia – 2019.11.16. 

 Azon a szombat délelőttön öröm volt templomunk padsoraira 
tekinteni: ennyi presbitert (140 fő) még nem láttunk egyszerre nálunk. A 
Békési és a Csongrádi Református Egyházmegyék már harmadszor rendeztek 
közös konferenciát. Ez a testvéri együttműködés most is sikeresen működött. 
 A Magyar Református Presbiteri Szövetség ez évi vezérigéje köré – 
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra…” (ApCsel 20,28) – 
szerveződött minden előadás. Bár az igehirdető és az előadók látszólag 
egymástól távol eső témákról beszéltek, könnyen felismertük az összecsengő 
közös pontokat: a mai egyházi és gyülekezeti életünk javítására vonatkozó 
jobbító szándékukat. Ki-ki a maga vérmérséklete szerint – harcosan és 
érdesen, szelíden és szeretettel, szigorú logikával vagy a „tömegek” nyelvén – 
adta tudtunkra gyógyítási javallatait. 
 A nyitó áhítatot Kereskényi Sándor nagytiszteletű úr tartotta (1Thessz 
3,1-8). Arra emlékeztetett, hogy nagy a presbiterek felelőssége, példaképek ők: 
tetteikkel és szavaikkal Jézusról tesznek bizonyságot a világ előtt. 
Mondanivalóját röviden így összegezhetjük: egyházunknak is és mi 
magunknak is krisztusibbnak kell lennünk. 
 A két területi elnök megnyitója az esperesi és a határon túli 
vendégeink köszöntése után Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református 
Teológai Akadémia tanára A másokra gondot viselés mindennapi dilemmái címmel 
beszélt egyházi életünk aktuális gondjairól. Nem megoldási javaslatokat 
ajánlott, hanem a problémákat feltáró kérdések sokaságát vonultatta fel. Visky 
András nyomán úgy látja, hogy egyházunk nem kortársa annak a 
társadalomnak, amelyben él. Régmúlt idők külsőségeit, nyelvezetét őrzi. 
Hogyan tudunk ily módon válaszolni a kor kérdéseire? Értjük-e a 
rétegnyelveket? Ezen a téren, bizony, nagyon időszerű, hogy alkalmazkodjunk 
a mai világhoz. – Majd a sokszor emlegetett „református identitás” kifejezést 
elemezte történeti visszapillantásában. Önmeghatározásunk soha sem volt 
állandó: mindig az adott korhoz igazodott. Ma is szükség van egy korszerű 
definicióra, mert identitásunk megőrzéséhez fontos a biztos támpontok 
megtalálása. Bátran kell gondolkodnunk, mert megújulás mindig akkor 
következik be, amikor nem a kész válaszokat követjük. – Végezetül arról 
beszélt, hogy fel kell tárnunk belső erőforrásainkat: az együttesen végzett 
munka közösségépítő hatását, a másik ember gondjaira való érzékeny 
reflektálást, az egymásért való imádkozást. 

 Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke A 21. 
századi kihívások a presbiter gyülekezetépítő és gondozó szolgálatában című 
előadásában a megújítási feladatokat sorolva.szinte folytatta az előbbi 
tényfeltárást Az unalmas, megfáradt, közönyös, langyos egyháziasságot 
jókedvű egyházi életté kell fordítanunk. El kell hinnünk, hogy egyházunknak 
van jövője („Krisztus a jövő, együtt követjük őt” – a református egység 
jelmondata). Tudatos tervezéssel változtatnunk kell a munkastílusunkon. 
Autokrata vezetés helyett konszenzusra törekvő testületi vezetésnek kell helyt 
adnunk. A vezetés bizalomra épüljön. Ne feledjük: minden egyes presbiter 
lelki vezető is. Tehermentesítsük a lelkészeket, hogy ők csak a lelki életre 
koncentráljanak. – Sokat mondó lehet a válasz erre a kérdésre: mi történik 
gyülekezetünkben hét közben? Ne csak vasárnapi keresztyének legyünk: 
hitünket mindennap éljük meg! Elodázhatatlan missziói feladatunk a 
gyülekezeti felnőttképzés beindítása (2021-re tervezik Debrecenben). – Az 
egyházmegyék szórványainak gondozására ajánlja a házi csoportok 
létrehozását, a szórványközösségek örökbefogadását, a szolgálatra vállalkozó 
nyugdíjas lelkipásztorok bevonását. – Jövő évi közegyházi feladat a 
tisztújításra való felkészülés. – Egyszóval: legyünk (végre) egyház!  
 A sok okos és elméleti fejtegetés után a befejező előadás – Presbiteri 
szolgálat a Kárpátokon túl – a valóságosan létező gyülekezeti élet esettanulmánya 
volt. Nagy Éva, a Bukaresti Calvineum gondnoka szépen szólóan, hitelesen és 
mindenkit megérintően adott képet egy olyan gyülekezetről, amely a 
protestantizmus keleti határain túl és idegen nyelvi környezetben hősiesen 
küzd a fennmaradásáért. Itt nem elvont kérdés a református identitás, itt 
mindennap meg kell vívni harcukat református hitükért és magyarságukért. 
Megfogható példát kaptunk az összetartó közösség életképességéről, az ima 
erejéről és Isten megtartó kegyelméról. 
 A konferencia sikeréhez – a nagy tudású előadókon kívül – jelentősen 
hozzájárult a két egyházmegye lelki és anyagi támogatása, a presbitérium és a 
presbitérium gyülekezeti segítőink aktivitása, a kórusunk élményt adó 
énekszolgálata és Kereskényiné Nemes Lívia szép énektanítása. 
Mindannyiójuknak hálásan köszönjük közreműködésüket. 
 A legfőbb köszönet Istené. Ő velünk volt: senki sem lehetett 
ellenünk.  

Nemes Gábor 

 


