
 
Szeged-Petőfi telep, Szege-Tápé, Algyő, Szeged-Baktó, Béke-telep, Szeged-Kecskés, 

Klebelsberg telep, Gyálarét, Szentmihály-telek, Röszke, Domaszék, Mórahalom, Ásotthalom, 

Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Zákányszék. 

 

 

Templom, Lelkészi Hivatal:  

lelkész: Czirokné Botár Éva.  

Telefon: 62/490-803, mobil: 06/30-405-81-60. 

Egyházközségünk gondnoka: Dr. Rénes Imre. Telefon: 62/268-047. 

 

 

Karácsony első napja 

   9.00 Petőfi telep Istentisztelet úrvacsorával, karácsonyi hittanos műsor 

 11.00 Algyő Római katolikus templom Istentisztelet úrvacsorával 

 15.00 Mórahalom „Aranyszöm Rendezvényház”: Istentisztelet úrvacsorával 

Karácsony második napja 

   9.00 Petőfi telep Istentisztelet úrvacsorával,  

Dec. 31.:16.00 Istentisztelet: hálaadás az elmúlt évért 

Dec. 31. 19.00 Szilveszteri gyülekezeti parti 

Jan. 01.  16.00 Isten segítségül hívás az Új év elején, úrvacsora 

 Isten iránti hálával adjuk tudtul, hogy egy kedves testvérünk adományából a 

templomba hangosítást szereltünk fel 2012. december 19.-én szerdán. A kivitelező a 

kiskundorozsmai Ungi Bt. volt. Mind a beszerzést, mind a kivitelezést korrekt 

módon végezték. 

 Szintén adományból információs és hirdetőtáblákkal fogunk gazdagodni mind a 

parókia, mind a templom épületénél. A munkákat megrendeltük, az elkészítés 

folyamatban van. 

 Tovább folytatódik a szegedi református általános iskola szervezése. Az iskola baráti 

körének alkalmai az elkövetkező időszakban: 

2013. jan. 07. 17. 00 óra hétfő 

2013. jan. 21. 17. 00 óra hétfő 

2013. feb. 04. 17. 00 óra hétfő 

2013. feb. 11. 17. 00 óra hétfő 

 A jövő reformátussága a tét! A csongrádi megyeszékhelyen nincs református ált. 

iskola. Az iskola létrejöttének segítésére mecénásokat keresünk! Adományokat 

köszönettel elfogadunk. Egyházközségünk számlaszáma: Pillér Takarékszövetkezet: 
56900068-10619881 Kedvezményezett: Szeged- Petőfi telepi Református 

Egyházközség 
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ELJÖN  

 

 

 

 

 

 
 

Eljött már, akit a szent atyák vártak…..” 

(Református énekeskönyv 315. ének, 4. vers) 

 

Karácsony megérkezett. Most már el kell csendesednünk. Amit elvégeztünk, hála legyen érte, 

hogy meg tudtuk tenni, ami elmaradt, az várjon még egy kicsit.  

Isten egy gyermek képében eljött a világba. Előtte sok generáció sóhajtozott jobb élet, biztos 

kezű vezető után. S Isten mit adott erre? 

Szeretett Fiát küldte, aki nem a vagyoni gyarapodást hozta, de lelki gazdagságot. 

Nem mindent legyőző, erős kezű politikai király lett, hanem úgy lett naggyá, hogy mindenki 

szolgája lett. 
Neked is. 

Ezért kell elcsöndesednünk. S ha akaratlanul is összekulcsolódik a kezed….. kedves 

Testvérem, a legjobbat teszed. Köszönjük meg, hogy az Úr Jézus Krisztus szolgál bennünket. 

Mert nem vagyunk rá méltóak. 

Minden kedves Olvasónak szeretettel kívánok mind a gyülekezetünk presbitériuma, mind jómagam nevében békességben 
töltött karácsonyi ünnepeket, s azt, hogy végérvényesen szívünkbe tudják zárni a Gyermeket! 

Czirokné Botár Éva 

Lelkész 

Elérhetőségeink: 

Az Egyházközség illetékessége: 

Istentiszteleti alkalmaink: 

 

Szeged-Petőfi telep  

Református Egyház 

Sirály utca, Szellő sarok 

Lidicei tér 

Ádvent. Szelídzengésű üzenet. 
Eljön! Eljön!  
Beteg, a gyógyulásod,  
rab, a szabadulásod,  
halott, az életed.  
Szomorú, most jön az öröm!   

Erőtlen, most jön az erő!  

Éjbe járó, hajnalra váró,  
fölkel a fény neked.  
Zendül az ég,  
zendül a föld,  
Isten izent:  
Eljön! Eljön!  
Ádvent! Ádvent!  
                     Túrmezei Erzsébet 



Karácsonyi gondolataim 

Több mint 2000 Karácsonyt tudhat maga mögött az emberiség és egyre kevésbé képes 

felfogni annak jelentőségét. Egyre exhibicionistább, magamutogatóbb, külsőségekben 

megnyilvánuló ünneppé silányítják ez által. Mennél több a külcsín, annál kevesebb a belbecs 

ez esetben is. A média évente világgá kürtöli, hogy fényárban úszik a párizsi Eiffel-torony, a 

Champs Elysee, ünnepi fényekbe öltöztek a világ nagy városai. Reklámok buzdítanak evésre, 

ivásra. Természetesen a legelső Karácsony volt a leginkább lélekteli, külsőségektől mentes. 

Ez volt a betlehemi Karácsony. Maga a Karácsony szó a latin carno-ból ered, ami húst jelent. 

Vallási értelemben az Ige testet öltését értjük alatta. 

A válságban lévő emberiség, ha már életkörülményei tűrhetetlenné váltak, - mert a homo 
sapiens szinte mindig bajban volt – várta a Messiást, a Megváltót. Sokan fényes vértezetben 

megjelenő vitézlő harcost vártak, de eljövendő alakját Ézsaiás próféta könyvének 53. 

fejezetében, a félreismert szolga képében írta le. A 336. számú dicséretünkben az ismeretlen 
szerző az ézsaiási szöveget zenésíti meg szinte szóról-szóra. Itt most Mikeás próféta 

jövendölését idézem: „Te pedig efrátai Betlehem, bár legkisebb vagy Júda nemzetségei 

között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izráelen…” 

Bő kétezer évvel ezelőtt fiatal házaspár érkezett egy betlehemi karavánszeráj fogadójába, 
hogy ott megszállhasson. A férj, József az ácsmester volt odavalósi és a római adóösszeírási 

parancsnak engedelmeskedve ment szülőhelyére. Magával vitte erősen várandós feleségét 

Máriát, aki a Szentlélektől fogant gyermekével volt áldott állapotban. Nem kaptak szállást, 

csak az istállóban, a jászolban húzhatták meg magukat. Nagy sürgés-forgás lehetett a 

fogadóban. Sültek illata terjengett a levegőben, szólt a zene, folyt a bor, hazárd 

szerencsejátékosok csapták be az embereket. Szurkos fáklyák világítottak az asztalok körül. 

Az út fáradalmaitól alélt fiatalasszony, - aki gyötrődött gyalog és szamárháton ülve is – nem 

tudott elaludni a nagy zenebonától. Hirtelen erős szülési fájdalmak törtek rá. Férje 

kétségbeesetten tapogatott a sötétben a kijárat felé és segítségért sietett a fogadós feleségéhez. 

Az asszony a női együttérzéstől áthatva rabszolganőjével azonnal sietett segíteni. Pislákoló 

gyertya fényétől megvilágítva elindultak az istálló felé. Ebben a pillanatban az egész tájat 

megvilágító, szinte vakító fényű csillag állt meg az istálló felett és a dáridózók félelmükben 
azonnal elnémultak. Nappali fényben úszott az istálló is. Az ott lévő kérődző állatok nem 

féltek, tovább ettek. A rabszolga asszony gyakorlott mozdulatokkal levezette a szülést, ellátta 

az anyát és az újszülöttet is. Egy oda bekötött szoptatós teve-, vagy szamárkanca kifejt tejével 

megitatták a Jézusnak nevezett csecsemőt. Hevenyészve bepólyálták, és édesanyja mellé 

fektették a jászolba, ahová meleg párát fújtak az oda megkötött állatok. Ez volt a Messiás 

gyermek „bio-inkubátora.” Anya és gyermeke elszenderültek a fárasztó nap után.  

A betlehemi csillag tovább ragyogott hajnaltájig és utat mutatott a pásztoroknak, akiknek 
szívük érzése volt az igazi iránytű a csillagfény mellett. A napkeleti bölcsek geometriai 

módszerekkel számíthatták ki a távolságot és megtudhatták, hogy Betlehem városában 

megszületett a próféciák által megjövendölt Megváltó. Vittek a pásztorok meleg takarót, 

gomolyát, báránysültet, mert gyakorlatias emberek voltak. Másnap reggel kapott Mária a 

rabszolganő által kicsempészett kenyeret, kevés bort is. Ez volt a szülés utáni első reggelije, 

ugyanazok, mint majd az Utolsó Vacsora ételei. 

A három királyok története csak bukolikus ihletésű, utólagosan beépült mese lehet, mert a 

királyok nem adni, hanem elvenni szoktak a szegényektől. Maga a Biblia sem ír arról, hogy a 
későbbiekben József és családja dúskált volna a földi javakban. Jézusnak, a lelkek királyának 

nem volt sohasem szüksége cifra köntösökre, mint amibe az utókor öltözteti. Teljes 

ellentétben élt a mai egyházi arany-ezüst hímzett ruhák viselésétől. 

Talán túlzottan sokáig és részletekbe menően időztem el Betlehemben, de ezek az ottani 

szerény körülmények szöges ellentétben álltak mai karácsonyi ünneplésünktől. A földi 

kiváltságosak a Karácsonyt, (de a Húsvétot is) ellopták az általuk megsarcoltaktól. Pedig 

Petőfi Sándor is megírta „kunyhóból jő mindaz, aki a világnak szenteli magát. Talán az 

elsőhöz hasonlíthatóan lélekemelő, egyszerű karácsonyt láttam a magyar televízióban 

közvetíteni a 2000-es évek valamelyikében. Az 1950-ben a Hortobágyra deportált túlélőknek 

tartottak ott Istentiszteletet a helyszínen egy juhhodályban, ahol a birkák nyugodtan 

kérődztek, a szamarak egykedvűen lógatták fülüket pásztoraik mellett. A szent család egy 

szénaetetőben húzta meg magát.  

Jézus 30 évesen kezdte meg prófétai küldetését. Gyógyította, segítette a szegényeket, nekik 
rendezett „csodás”, egyszerű hal-kenyér szeretetvendégségeket a Genezáret-tó partján és 

közben csónakról hirdette Isten üzenetét. Elmondta örökérvényű Hegyi Beszédét. Mindenáron 

békét akart teremteni akkor is, amikor virágvasárnapi jeruzsálemi szamárháton történt 

bevonulásakor a béke jelképét, a pálmaágat vitte magával, de akkor is, amikor az elfogására 

érkezettek élén haladó Málkus szolgának a Péter által karddal levágott fülét visszaillesztette a 

helyére. Halászokból lettek a később emberhalász tanítványok. 

Ady Endre írja: „Hatalmas Ég, új Messiást küldj, Beteg a világ nagy beteg!” 

Nem új önjelölt világmegváltók kellenek, hanem Jézust kell követnünk, ami nem 

könnyű. 

„Vannak hamis próféták, kik azt hirdetik nagy gonoszan”, hogy a földi élet lehet akár egy 

fáklyásmenet is. Az emberek mindig a kényelmes megoldásokat szeretik, de Jézus nem erre 
hív bennünket. A világ ma is a képmutatástól, irigységtől, hazugságoktól, pártütésektől, a 

jóindulat hiányától szenved, mint Jézus korában is. 

Jézus születése után Heródes király minden újszülött fiúgyermeket megöletett Betlehem 

környékén. Úgy gondolta, hogy közöttük lesz a Messiás-gyermek is. Ezek a névtelen 

gyermekek az aprószentek. Rájuk gondolok minden Karácsonykor, amikor az egész világon 

megindulnak a fenyődíszítések. Minden kis kivágott fenyőcsemete egy-egy jelképes 

aprószent, akiket évente halomra gyilkolunk önnön gyönyörűségünkre a néma, cinkos 

környezetvédők szeme előtt. Ez ugyanolyan Jézus-idegen cselekedetünk, mint amikor Péter 

hajnali kakasszóra megtagadta a Mestert. Nem tartom „égőnek”, ha valaki hozzánk hasonlóan 

örökzöld műanyag, jelképes karácsonyfát díszít. 

Számomra a Karácsony az egyszerűséget, a lelki elmélyültséget, Isten és az emberek 

szeretetét, az ünnepi áldást és békességet jelenti Jézus tanítása szerint. Úgy, ahogyan a 

315. dícséretünk hirdeti: 

„A magasságban dicsőség Istennek, Békesség légyen földön embereknek.” 

Ragyogja be mindannyiunk lelkét a betlehemi csillag! Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok 

a gyülekezetünk minden tagjának és családjának. 

Dr. Rénes Imre 
gyülekezeti gondnok 

 

Töltsük együtt a Szilvesztert gyülekezeti körben! 

Szeretettel várunk mindenkit vidám, gyülekezeti partira! 
Gyerekeknek gyerektársaság, felnőtteknek felnőtt 

társaság! Társasjáték, filmvetítés, vicces erdélyi góbé 

történetek. 
Ki meddig bírja alapon. 
Részletek megbeszélése Benkő Beatrix presbiternél vagy 

a lelkésznél. 


