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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  

Biztos ... 

„Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, 
de be is kötöz bennünket. … Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az 
Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, 
mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet.” (Hóseás 6,1; 3) 

 
Amikor nekiülök ennek az írásnak, még nem tudhatom, hogy karácsonykor 

rámosolyoghatok-e a gyülekezetre.  
Amikor elolvassátok ezeket a sorokat, vajon milyen érzelmek uralkodnak 

bennetek? Félelem attól, ami megtörténhet? Aggodalom valaki miatt, aki beteg? 
Szomorúság amiatt, hogy nem találkozhatunk a szeretteinkkel? 

A Bibliában nem olvasunk arról, hogy Mária és József félt-e? Szerintem: igen. 
Hosszú az út, kiszámíthatatlan az erő, bonyolult a politikai helyzet. Mégis: mentek.  

Vajon aggódtak? Szerintem: igen. Találnak-e szállást Betlehemben? 
Visszaérnek-e időben? Ha nem, lesz-e bába a kicsiny városban? Mégis: mentek. 

Szomorúak voltak? Szerintem: igen. Nem úgy lesz, ahogy eltervezték. Nem a 
rokonok látják először az újszülöttet. Az első napokban nem azok mondják el, mit 
kell tenni egy ilyen időben, amikor nem úgy működik a család, ahogy általában lennie 
kellene. Mégis: mentek. 

Mentek, mert Isten így rendezte el a dolgok menetét. Dávid városában, 
Betlehemben kellett megszületnie annak a Jézusnak, aki idén is velünk lesz 
karácsonykor. A kiszámíthatatlanság közepette is biztos menedékként. A biztos 
jövőnkért.            Kereskényiné Nemes Lívia 
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Füle Lajos: Karácsonyi könyörgés 

Mint Betlehemben, zsúfolt a város, 
megszállta tenger idegen. 

Uram, szállásra hol találsz most? 
Nem maradsz-e a hidegen? 

 
Szívem istállójába, amely 

szálást csak barmoknak adott 
térjél be hát! Számodra van hely, 

találsz egy csendes jászlat ott. 

 
Csillogó arannyal, drágakővel 

nincs ékesítve ez a ház. 
Mégis, ne rettenj vissza tőle, 
ha szénát, pozdorját találsz, 

 
Ha nem lehet méltó tehozzád, 

Kinek egek örvendenek… 
Lásd, ez vagyok… térjél be hozzám, 

s hozd el számomra fényedet! 

 

Színezd ki! 

 
A színes képet küldd be hozzánk, és mi feltesszük a honlapunkra. 
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Csupor Dezső (Facebook) 

 

György András (Facebook) 
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Karácsony a reformátoroknál 

A protestáns reformátoroknál karácsony értelmezése és megtartása igencsak 
eltérő volt. Bizonyos protestánsok, így Kálvin János, majd nyomában a skót Knox és 
sok presbiteriánus is szinte elutasította karácsony megünneplését. Ezzel szemben a 
lutheránusok védelmezték és ünnepelték is ezt a napot, mert a testet öltés mélyebb 
megértését vélték elérni általa. 

Luther Márton volt az, aki a reformátorok között elsőként karácsonyfát állított 
és díszített fel gyermekei részére. Sok karácsonyi igehirdetést tartott, ezekben 
Krisztusra és testet öltése csodájára irányította a figyelmet. Erről ezt írta: „Nem 
tudunk más Istent felfogni, csak azt, aki abban az emberben van, aki a mennyből jött. 
Őt a jászolban találom meg...”. Szívesen szólt azok hitéről, akik a jászol köré 
gyülekeztek, a Máté és Lukács szerinti elbeszélés alapján. Visszahozta az éneklést a 
gyülekezeti életbe. Számos karácsonyi himnuszt, éneket írt és korálokat szerzett a 
gyülekezeti közösség örömére. Luther otthonában volt karácsonyi ajándékozás is. 
Református énekeskönyvünkben tizenegy éneket találunk a wittenbergi 
reformátortól, részben átdolgozásokat. 

A kálvini reformációban viszont nem szerepelt külön ünnepként a karácsony, 
nem is volt sajátos ceremóniája, de gyakran vették elő a Bibliát, s foglalkoztak ez idő 
tájt a testet öltés csodájával. A karácsony szertelen ünneplése sok olyan dologhoz 
vezethetett, amire három okból sem akartak lehetőséget adni: 1) az egyházi tekintély 
visszautasítása arra nézve, hogy emberek határozzák meg, legyenek hivatalos 
ünnepnapok, melyek közül egyik a karácsony; 2) az ivászat, a partik és egyéb 
erkölcstelenségek kerülése, ami a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódott sok helyen; 3) 
a karácsony hosszabb megünneplése magával hozott sok pogány vallásos ötletet és 
gyakorlatot, aminek semmi köze sem volt a Bibliához. Ezeket a fenntartásokat 
igazolta az idő, ma is tapasztaljuk ezek jogosságát. 
Kálvin érvelésének lényege: 1) Az Írások tiltják másféle istentisztelet tartását, mint 

amit Isten rendelt. A karácsony ünneplésének nincs bibliai igazolása. 2) Karácsony 

ünneplése behozta   
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Karácsony a reformátoroknál 

 
újra az egyházba a pogányság befolyását, ami Isten népében elég vegyes 

érzéseket keltett. Az ünnep tehát a nagy félreértések forrása és a testet öltés tényének 
torzítása. 3) A karácsonyi ünnepi misézés vagy pompás istentisztelet azt a téves 
nézetet erősítheti az emberekben, hogy bizonyos rituálékra vagy ünneplésre szüksége 
van Istennek, illetve azt Ő jótetszéssel fogadja. 4) A karácsonyi ünneplés elveszi az 
Úr napjának, a vasárnapnak a szentségét. Márpedig a vasárnapot Isten szerezte 
ünnepül számunkra, s ennek kell is maradnia az igazi ünnepnek, ami a Feltámadott 
Úr Jézusra emlékeztet. 5) Karácsony felhasználása valami egészen másra kifejezetten 
keresztyénellenes lehet, a kereskedelem nyereségét, a tömeghangulat felszínességét, a 
karácsonyi partik eszem-iszomját teszi a lényeg helyére. 

Két fő, egymástól eltérő álláspont volt a protestánsok között a szolgálatot, s 
ebből következően a karácsonyt illetően is. Luther Márton szerint, amit nem 
kifejezetten tilt a Szentírás, az megengedhető az istentiszteleten. Kálvin János szerint 
csak az engedhető meg az istentiszteleten, amit a Szentírás parancsol. 

Amint a fentiekből kiviláglik, a reformátorok különbözőképpen értékelték és 
élték meg karácsony szent titkát. Különbözőképpen ünnepelték Wittenbergben és 
Genfben Urunk Jézus Krisztus születését. De valami közös volt bennük: a csodálat 
és a hódolat az Isten-Gyermek, az Őt ajándékozó irgalmas Atya előtt, a Szentlélek 
közvetítésével. Ezt a csodálatot és hódolatot Luther inkább a szívével, énekeivel, 
Kálvin értelmével, biblikusságával fejezte ki. Szív és ész, akarat és érzelem hódoljon 
bennünk is ezen a karácsonyon az előtt, akit ezredévek vártak, s megszületett, s újra 
és újra eljön a világ, és életünk megváltására.  
(Forrás: Berkesi Anna 
http://pozsonyiuti.reformatus.hu/portal/index.php?option=com_content&view=
article&id=475:2009christmas-reformers&catid=84&Itemid=63&lang=hu ) 

 
  

http://pozsonyiuti.reformatus.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=475:2009christmas-reformers&catid=84&Itemid=63&lang=hu
http://pozsonyiuti.reformatus.hu/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=475:2009christmas-reformers&catid=84&Itemid=63&lang=hu
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Pályázatok és beruházások – 2020-ban 

Támogatások 

1. Egyházmegyei pályázat tanévkezdésre  2020.09.18. 120 000 Ft 

2. Szeged Megyei Jogú Város  2020.08.14.       2 000 000 Ft 

3. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.   2020.11.17 300 000 Ft 

Rendezvényekre, működésre 

Beruházások, fejlesztések 

1. Gál és Társa Faipari Szolgáltató Bt. 2020.05.29. 455 092 Ft 

Ablak csere a lelkészváróban 

2. Sebéptech Építőip. és Szolg. Kft.  2020.03.05. 9 260 396 Ft 

Missziós ház: áthajtók, homlokzat felújítása, térburkolat cseréje, felújítása 

3. Gál és Társa Faipari Szolgáltató Bt. 2020.02.10. 186 055 Ft 

Bútorkészítés 

Bölcsőde 

1. Gál és Társa Faipari Szolgáltató Kft.  2020.04.07. 120 650 Ft 

Konyhaszekrény-javítás 
2. Gál és Társa Faipari Szolgáltató Kft. 2020.05.29.      1 069 135 Ft 

Ablakcsere 
3. V-Home Complex Kft.   2020.06.01. 127 000 Ft 

Ablakkávázás, festés 

Temetőgondnokság 

Csaba Csaba Ev.– Fametszés   2020.06.19.        800 000 Ft. 
    Bozsoky Ibolya 

 

Értesítés 

A templom zárva tartása alatt a Bibliaolvasó kalauz (300 Ft), az Így szól az Úr (70 Ft) 
és a 2021-es református falinaptár (100 Ft) megvásárolható a lelkészi hivatalban, 
valamint az Erényi Optikában. 
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Gyorsjelentés 

a Szeged, Kárász Utcai Református Missziói Hátért Alapítvány  
2019. évi pénzügyi helyzetéről 

 
Nyitóegyenleg (2019.01.15.): 657.830,15 Ft 
Kiadás  
Könyvelés 30 480 Ft 
Kárpátaljai gyermekek fogadása 100 000 Ft 
Okiratszerkesztés 30 000 Ft 
Hittantábor 140 525 Ft 
Tűzkár-segély 50 000 Ft 
Tanulmányi segély 50 000 Ft 
Működési költség4 565 Ft 
Karácsonyi ajándék gyermekeknek 50 000 Ft 
Összesen: 455 570 Ft 
Bevétel 
Adomány 13 000 Ft 
SZJA 1 %-a 294 785 Ft 
Pályázat 200 000 Ft 
Összesen:  507 785 Ft 

 

A jelentés nem tartalmazza a banki kezelési költségek és a kamat részletezését. 

Záróegyenleg (2019.12.31.): 691 981,05 Ft 
Lekötve: 500 000 Ft 
 

Nemes Gábor 
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Karácsonyi és év végi alkalmaink (az interneten)  

Idő Alkalom  
 

 
Honlapunk: Parókia 

portál/Szeged-Honvéd 
Téri Református 
Egyházközség v. 

YouTube/Református 
Honvéd tér 

2020.12.24. 14.00 Gyermekek karácsonya 

2020.12.25. 10.00, 
18.00 

Karácsony első napja – 
Istentisztelet (+ úrvacsora, ha 

nyitva lesz a templom) 

2020.12.26. 10.00 Karácsony második napja – 
Istentisztelet (+ úrvacsora, ha 

nyitva lesz a templom) 

2020.12.27. 10.00 Istentisztelet 

2020.12.31. 15.00 Óévzáró istentisztelet 

2021.01.01. 10.00 Újévi istentisztelet 

2021.01.03. 10.00 Istentisztelet 
 

A második hullám idején se felejtsük…  

 
Kedves Testvérek! 

 
 

Gyülekezetünknek létkérdése a Testvérek által nyújtott anyagi támogatás. A 
lelkészi hivatal és a templom zárva tartása miatt az egyházfenntartói járulék (és a 
vasárnapi perselypénz...) eljuttatásának lehetőségei: a) átutalás: 10918001-00000460-
56420010, cím: Szeged Honvéd Téri Református Egyházközség (a cél 
megjelölésével); b): a templomunk Honvéd tér felőli bejáratánál levő postaládába is 
bedobhatjuk az áldozatos borítékokat. (A postaládát mindennap kiürítjük.) 
 

 
 

Áldott ünnepeket kívánunk Testvéreinknek. Örvendezzünk, mert „üdvözítő született ma 
(nekünk), aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 2,11). 

 
2021-ben is „áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!” (4Móz 6,24) 

 

Szeretettel a Presbitérium 


