
 
 

 
 

 
 

 
 

VIRRADAT 

 
Latin nyelvbe, tilalomba zártan 

Hevert az Írás olvasatlanul. 
 

…a wittenbergi vártemplom falára 

októberi éj sötétje borul. 

Nyugtalanul alszik lenn a város, 

hűlő kéményekben gubbaszt a gond. 

Hangtalanul kondul a harang, 

ütése most egy emberszívben kong: 

elszánt léptek riasztják a csendet, 

szögek koppannak kalapács alatt, 

árkuspapír fehérlik az ajtón, 

s mire fölkel a Nap, 

a könyv-veretről lepattan a csat! 

Lukátsi Vilma 
 

Híreink: 

 Szeptemberben újabb három ablakot cseréltünk ki a templomtérben. A nyílászárók 

hőszigeteltek, törésállóak. Még 11 ablakcsere vár ránk az elkövetkezőkben. 

 Megüresedett egyházfi pozícióra keresünk megbízható, leinformálható, Istennek 

szolgálni akaró személyt. Feladata a környezetünk takarítása, rendben tartása. Addig is 

nekünk, a gyülekezeti testvéreknek kell megoldanunk a takarítást. Kérjük, aki teheti, 

segítsen. A templom és gyülekezeti ház takarítása: minden csüt. és pénteken 17.00 

órától 18.30-ig. Isten iránti hálával köszönjük azoknak a testvéreknek a segítségét, akik 

július óta segítettek a környezetünk rendezésében. Szívesen veszünk segítséget a 

falevelek söprésében is. 

 Négy gyermek és négy felnőtt konfirmációra való felkészítése kezdődött el ősz 

folyamán. A felnőttek 2017. áprilisban, a gyermekek 2017. június 4.-én, Pünkösd 

vasárnap tesznek bizonyságot hitükről. 

 A Csongrádi Református Egyházmegye presbiterképzésének következő alkalma 

egyházközségünkben kerül megrendezésre 2016. november 12.-én 9.30-13.30. között. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! (Házigazdák leszünk, így segítőket várunk 

sütemény,- szendvics-készítéshez, tea, kávé főzéséhez, terítéshez reggel 8.00-9.30, 

valamint 13-14.00 között.) 

 November 26. 15.00-18.00 Karácsonyi kézműves családi délután. Várjuk a 

Testvéreket egy vidám délutánra a gyermekekkel (adventi koszorú, ablakdísz, 

énektanulás, stb)! 

ALKALMAINK (minden alkalom nyitott): 

Vasárnap 09.00 Istentisztelet (8.30: Imaközösség a gyülekezeti teremben) 

Vasárnap 09.00 Gyermekistentisztelet 

Kedd  17.00 Bibliaóra  

Csütörtök 18.00 Szenvedélybetegek alkalma (küldje ismerőseit, kísérje el őket!) 

Péntek  16.30  Hittanóra alsó tagozatosak számára 

   17.30  Hittanóra felső tagozatosak és középiskolások számára 

 

ADVENTI ISTENTISZTELETEK (Gyertyagyújtás bizonyságtétellel) 

Az adventi négy vasárnapon folytatjuk hagyományunkat: gyertyagyújtás és igehirdetés előtt 

bizonyságtételeket hallgathatunk. 

Nov. 27. Papp Jánosné ny. pedagógus, Szeged-Kálvin téri gyülekezet, Nőszövetségi vezető 

Dec. 04. Dr. Nemes Gábor tanár, a Szeged-Honvéd téri Egyházközség gondnoka 

Dec. 11. Orosz Adrienn, tanár, PhD hallg., vallástanár 

Dec. 18. Kovács Andrásné Gizike, gyülekezetünk katolikus segítője 
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Szeretettel köszöntöm 2016. október 
végi lapszámunk olvasóit! Emlékezzünk 
arról, hogy magyar népünket hová 
vezette el 2016-ban a Történelem Ura. 
Míg napi feladataink lefoglalnak, míg 
sírjainkat rendbe tesszük, és csendesen 
emlékezünk halottainkra, akikből Isten 
jónak látta, hogy az életünket 
sarjassza, sokszor időzünk a 
migránsválság alakulása körül,--- 
elérkezett a Budapesti 56-os 
Forradalom 60., valamint a Reformáció 
499. évfordulója. A nagy jubileum előtt 
már most ennek hatása alatt 
ünnepelünk. Október tehát az 
emlékezés hónapja. 
E nagyhatású események hátterében 
elevenítjük fel gyülekezetünk 

közelmúltban történt eseményeit, s megállapíthatjuk, hogy van okunk Isten 
dicsőítésére a Reformáció 499. évfordulóján. Mert Isten vezetett, erőt adott, 
szaporított, kiparancsolta a mindennapit, irányunkba jóindulatot támasztott, 
szolgatársakat rendelt ki. Merre vezetett Isten? Megismerhetjük a következő 
írásokból. 
Bízom abban, hogy az olvasás után együtt adhatunk hálát, s szilárdabb lesz a 
meggyőződésünk: ezt a népet vezeti az Úr! 

Czirokné Botár Éva lelkész 

Aki nem ismeri a múltját, nem igazodik el a jelenben, és nem tudja a jövőjét sem 
építeni. 
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Mit jelent a református név? 
A református név azt jelenti: visszaalakított, megújított. Az egyház az idők folyamán letért 

a Szentírásban kijelölt útról, emberi tévelygések miatt megromlott, ezért szükség volt 

megújítására. 

Mi a reformáció lényege? 

A reformáció lényege az, hogy egyedül a Szentírást fogadjuk el hitünk és életünk 

zsinórmértékéül. 

(Református konfirmációs könyv, Bp. 1981. Kilencedik kiadás 6.-7. kérdés-felelet) 

 

„Halottak napja 

Mert a halál akár tragikus, akár nyugodt körülmények között érkezik, egyféle dolgot akar 
tenni mindannyiunkkal. Először egyre nagyobb teret nyer előfutárai, a betegség, romlás, 

gyengülés által, azután kiteljesedik, mint utolsó ellenség a testi halálkor, aztán véglegessé 
válik a kárhozatban. Ezt figyelhetjük meg akár a körülöttünk zajló szörnyű eseményekben 

látványosan, de ezt figyelhetjük meg akkor is, ha hét, nyolc vagy kilenc évtizedet valaki 

nyugodtan eltölt itt a földön Isten nélkül, és nyugodtan meghal Isten nélkül. 
Isten akarata velünk éppen ennek az ellentéte. Az, hogy az élet legyen az, ami mind jobban 

teret nyer, azután kiteljesedik, majd véglegessé válik a mi számunkra. És ennek az útja, 
hogy Jézus Krisztus életében válhatunk részesekké, ha elfogadjuk az Ő kegyelmét. 

Pál apostol, amikor ezekről ír, harsonaszóról ír. És a harsonaszó, az ünnepet jelzi a Biblia 
képvilágában. Vagyis minket ne a félelem jellemezzen a végső dolgokkal kapcsolatban, 

hanem a reménység és az ünneplés. Ha Krisztuséi vagyunk, nem kell félnünk attól, hogy mi 
következik. Ne féljünk, ha ijesztő híreket hallunk a világból globálisan, vagy a saját, egyéni 

életünkre vonatkozóan, hanem ahogy egy helyen maga az Úr Jézus mondja: ha hallotok 
ezekről a hírekről, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert közel van a ti megmentésetek. (Lk 

21,28) Ezt jelöli itt is a harsonaszó. 
A megígért következmény: a halandónak a halhatatlanságba öltözése. A romlandónak a 

romolhatatlanságba öltözése, hiszen már készen van a teljes diadal a halál fölött. 

(Részlet Csere Mátyás igehirdetéséből, Pasarét, 2005. szeptember 01.) 

Csendeshét (2016. szept. 12-16) 

Ajándékot kaptunk Istentől. Öt napra kivett bennünket a világból, hogy lélekben és testben 

is megpihenjünk. Öt áldott nap Berekfürdőn a Református Konferencia Központban, 

melynek neve: Megbékélés Háza. 

Áhítatok, előadások, imakörök, éneklések. A hét témája: az evangélium szerint reformált 

hitű keresztyén ember. Az az ember, akit észrevesz a környezete, aki közelében jó lenni. 

Az a megkötözöttségek nélküli lélek, akinek ott az örömhír a szemében. A Bibliaiskola 

tanított bennünket a Szentírásból és idén a II. Helvét Hitvallásból is, csodálatos 

lelkipásztorok által. 

Családias légkör, precíz ellátás, házias konyha jellemezi ezt a helyet. Úrvacsorás 

istentisztelettel zárult az ötödik nap. 

Köszönjük Istennek, hogy ott lehettünk! 

Janovics Ildikó 
 

 

NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA 
2016. 09. 17. 

Nagy örömmel és izgalommal készültünk erre az alkalomra. A gyülekezet és a Kékkereszt 

csoport együtt munkálkodott, hogy a programok tartalmasak legyenek, és mindenki jól 

érezze magát közöttünk, nem csak a közösségünkhöz tartozók, hanem vendégeink is. 

Sokan elhozták családjukat, barátaikat. 

Isten megáldotta csendes napunkat, mert gyönyörű napsütéses idő volt, a gyerekek egész 

nap a kertben játszottak és az ebédet is a szabadban tudtuk elfogyasztani. Külön köszönet 

érte szakácsunknak, és azoknak a testvéreknek, akik ebben segédkeztek. 

Nagyon örültem és jó volt látni a közösség erejét, szeretetét, ami egymás felé irányult. Fél 

szavakból is megértettük egymást, a munka sem nehéz, ha együtt csináljuk. 

Nagyszerű előadásokat hallottunk, gyönyörű orgona muzsikát, énekkarunk szolgálatát, 

bizonyságtételeket. Színvonalas és tartalmas volt az egész nap. Jó volt együtt lenni, 

gondolkodni, beszélgetni, ismerkedni ebben a testvéri közösségben. 

Határozott tervünk hagyománnyá tenni és megismételni minden évben a Nyitott 

Templomok Napját. 

Köszönjük Istennek, hogy ilyen lelki vezetőnk van és köszönjük szolgálatát Nagytiszteletű 

Czirokné Botár Évának. 

Köszönjük Istennek, hogy ilyen szeretetteljes közösséggé formált, és kérjük, gyarapítson, 

segítsen, őrizzen bennünket továbbra is. 

Tandari Mária 
Szegedi Kékkereszt Csoport vezetője 

Gondolatébresztő 

Életem zátonyra futott, céltalanság, reménytelenség, tehetetlenség az alkohol miatt. Egy 

jóindulatú embertől ekkor hallottam Dömösről, a Kékkereszt Misszióról. 

-Már nem tudok hinni semmiben! 

-Mielőtt feladod, próbáld meg! –mondta. 

-Dömös? Nem tudom hol van. 

-Elviszlek. 

Így jutottam a Dunakanyarba, Visegrád és Esztergom közt fekvő Dömösre.Maga a Misszió 

egy költői hely, egy domboldalon fekvő gyümölcsös közepén. Belül maga a csend és 

békesség, távol minden világi zajtól. A gúnyos mosoly és lekezelő tekintet helyett, 

kedvesség és szeretet fogad. A foglalkozások jól szervezettek, nem unalmasak. A lelkészek 

és oktatók, az egész személyzet megtesz mindent, hogy segítségünkre legyen. Észre sem 

veszed, hogy már nem gondolsz az otthoni problémákra, békességre leltél, reményre. 

Mégis lehetséges: szabadulás! Eltelik az idő, menni kell haza, ahol a problémák várnak, de 

te már más vagy, reményed van a megoldásokra. Erősebb vagy, mert reményed a hit. 

Embertársam, ha káros szenvedély, lelki trauma áldozata vagy, van megoldás: az Úr 
kegyelme, a hit. 

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítalak, és te dicsőítesz 

engem.” (Zsolt. 50,15) Ha kételyeid vannak is, ne add fel! Próbáld meg, csak igazán 

akarnod kell, hogy megváltozzon az életed. A kegyelem az Úrtól van, nem fogsz csalódni. 

Én átéltem. 

Orbán György 
 


