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2020. Karácsony

LII. szám

2020. A KARÁCSONY ERŐSEN REFORMÁCIÓRA SZORUL!
Kedves Olvasók!
Először azokra gondoljunk idén karácsonykor akik eltávoztak, nem
lehetnek velünk, -hiszen járványhelyzetben élünk!
Másodszor azokra gondoljunk, akik életükért küzdenek, betegek, s
azokra, akik gyógyítják őket. -Istenünk, köszönjük, hogy ott vagy velük!
Harmadszor gondoljunk csak magunkra, ünneplésünkre, a családunkra,
hiszen mi még megvagyunk, ha távol is egymástól, mi még találkozhatunk.
Negyedszer gondoljunk arra, miért is lett az első karácsony? -idén
fontos kérdés. Mi történt az első Karácsonykor? Lássuk be, mennyi mindent
belemagyarázunk! -Téli ünnep, -családok, -fények ünnepe stb. Álljunk meg!
Az ember mindig keresi az igazságot, erre igényünk van. Karácsony Jézus
Krisztus nélkül nem lesz igaz!
Mert Ő csodát hozott. Nehezen lehet leírni ilyen rövid cikkben, mi
minden hasznunk származik abból, hogy a láthatatlanságból megjelent, hogy
az ég a földre szállt. De az biztos, hogy csodát hozott. Hogy csodák
nincsenek? -A szeretet az mi? A legnagyobb csoda! S itt van! Jézus Krisztus
szeretettel ajándékozott meg, ezt hozta le a földre. Szeret téged valaki?
Akarna téged szeretni? Hát nem csoda ez? Szeretni akar valaki Téged! Ha
nem érzed, nem a szeretettel van baj, nem is a másik emberrel. Mert Egyvalaki
biztosan szeretni akar Téged, s ez már magában is egy csoda! A szeretetnek
gyógyító hatása van, tovább tud vinni az életben. Nélküle nincs minőségi
létezés. Jézus idős tanítványa, János írja: „Az Isten
szeretet... Abban nyilvánult meg Isten irántunk való
szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba,
hogy éljünk őáltala.” (IJn. 4:9, 16)
A karácsonykor Isten ajándékot ad Fiában, saját
szeretetét bizonyítva kínálja, ami hasznos és értékes
számunkra. Kívánom, kapjuk meg ezen az ünnepen a
Szeretetet! -mert nagy szükségünk van rá!
Szeretettel köszönti Önt:
Czirokné Botár Éva lelkipásztor

Túrmezei Erzsébet

Karácsony, nyári reggelen
Karácsony fenyőillat, gyertyafény.
Nem zendül, kondul ünnepi harang.
A rét, az erdő, hólepett, fehér...
Fenyőillat, gyertyafény se kell…
De első igazi karácsonyunk,
De a szívünk lesz boldog Betlehem
amikor szívünkbe Jézus betér.
s az angyalokkal együtt énekel.
Talán nem hólepett, fehér úton,
talán ragyogó nyári reggelen.
Belép az életünkbe csendesen,
és a szívünk lesz boldog Betlehem.

Szívembe is betértél, Jézusom.
engem is átölelt a kegyelem.
Akkor lett igazi karácsonyom,
egy napsugaras nyári reggelen

Nem kísért fenyőillat, gyertyafény.
nyári virágok nyíltak nyomodon.
S az a harmatos, üde reggel volt
az én első igazi karácsonyom.

Szeretettel ajánljuk ezt a
cikket Barátné dr. Hajdu
Ágnes presbiterünkről, aki az
ELTE BTK Könyvtár- és
Információtudományi
Intézetének professzora, a
Magyar Könyvtárosok
Egyesületének elnöke.
Számos további magyar és
külföldi tudományos és
szakmai testület munkájában
vesz részt. A járványhelyzet
miatt, nem tudtunk
méltóképpen megemlékezni
arról, hogy tudományos
munkássága elismeréséért
2020. március 15. alkalmából
Magyar Érdemrend
lovagkeresztje polgári tagozat
kitüntetést kapott.

ISMERKEDÉS: ÖT KÉRDÉS – ÖT VÁLASZ
Hogyan jelent meg életében a hit?
Református családban születtem
Hódmezővásárhelyen a Ratkó-korszakban.
Olyan városban nőhettem föl, ahol az
emberekben különös érzékenység élt az
álmok, az irodalom, a képzőművészet, a
tisztesség
iránt. Anyai nagyapám,
dédnagyapám nagytiszteletű gondnokok
voltak. Gyakran felidéződik bennem, ahogy
az esti vagy reggeli imát mondjuk apai
nagymamámmal a nagyágyban, ahol én
mindig a rámával lefedett rész alá bújtam és
aludtam, míg lefekvés előtt vagy a nappali
tevékenykedés közben zsoltárokat énekel
lágy hangján a nagymamám. Az én hitre
nevelésem egyik meghatározó alakja az
anyai nagyapám volt, aki a szülői
példaadást
követve,
az
akkori
városirányítás vezető embereként már ifjú

ügyészként, presbiterként is, az Úr szeretetében élve mindig Rá bízta magát.
Sokszor csak egyetlen vigaszként, de egyben a legnagyobb erőként is ez a hit
maradt meg számára a kitelepítés, az üldöztetés és száműzetés éveiben.
Amikor hazajöhetett mindig sok szeretettel, de következetesen tanított Isten
igéjére, az imádságokra, hitvallásokra. A Heidelbergi kátét is Tőle tanultam,
Neki mondtam fel. Rengeteget tanulhattam a kitartásról, a küzdelemről, a
városhoz való kötődésről – mindez egész kisgyerek koromtól kezdve
meghatározta az életemet. Nagyapám – aki vezérlő fonalként a mai napig
kíséri az életemet – hiánya benne van még ma is a mindennapokban.
Felejthetetlen pillanat volt, amikor vasárnaponként együtt mehettünk a
vásárhelyi Újtemplomba, Tőle lestem el a helyes templomi viselkedés
szabályait is. A 2011. október 31-i templomi újságunkban írtam Róla egy kis
cikket, melynek címe: Összetartozásban van az erő. A hit ‒ talán nyugodtan
mondhatom ‒ születésemtől fogva jelen volt az életemben, meghatározza a
hozzáállásomat, életfelfogásomat.
Meséljen egy kicsit a SzegedPetőfitelepi gyülekezetről, milyen itt a
gyülekezeti élet?
A gyülekezetünk a négy szegedi
egyházközség közül a legkisebb, de hatalmas
szórványterületekkel bír (10 CsongrádCsanád megyei település és vonzáskörzete),
missziói egyházközség. A Petőfitelepen kívül
istentiszteleteket tartunk még Algyőn és
Mórahalmon is. Templomunkat 1941-ben
avatták fel. Lelkészeink Czirokné Botár Éva
és Gyatyel Péter. Papp László nagytiszteletű
úr halálával 2011-ben Czirokné Botár Éva
nagytiszteletű
asszony
vette
át
a
gyülekezetünk vezetését. A lelkiekben már akkor is nagyon erős gyülekezet
lélekszámában is fejlődni kezdett, megjelentek a fiatalok, elindult az énekkar,
a Kékkereszt tovább növekedett, a hittantanítás és heti alkalmak száma
gyarapodott, nyári táborokat és kirándulásokat szerveztünk, hatalmas
felújítási munkálatok kezdődtek mind a templomon, mind a gyülekezeti
házon, mind az egyházfi lakás kialakítása tekintetében. Ezek közül csak
néhány: ablakcsere, padfűtés, tetőcsere. Azóta is minden évben építkezünk,
szépítjük környezetünket, de mind e közben természetesen hitünk erősítése
áll a közösségi munka középpontjában. Örömmel fogadtuk, hogy 2019.
augusztus 1-től Gyatyel Péter nagytiszteletű úr hozzánk került, aki erős

hitével, áldozatos munkájával, szelíd alázatával segíti gyülekezetünk minden
tevékenységét. A pandémia idején lelkészeink elindították az online
igehirdetéseket. Volt mire építeni, mert már 2020 előtt is sok eseményt töltött
fel az Internetre Czirok Sándor testvérünk. Jelenleg 257 feliratkozó, 328 videó
látható a YouTube csatornánkon. Hiszem, hogy az összetartozásunk a mi
erőnk.
Mit gondol, mi egy presbiter feladata, és
Ön milyen szolgálatot lát el a gyülekezetben?
„Szüntelen hálával
A presbiteri szolgálat sáfárság, márpedig a
tartozunk Istennek
sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy
értetek, testvéreim,
„mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.” (1Kor
amint ez méltó is,
4,2) Közel 25 éve vagyok a gyülekezet presbitere.
hiszen hitetek nőttön Hűséggel és felelősséggel tartozom az
nő, és az egymás iránt egyházközségemnek. Igyekszem igaz szívvel
szolgálni, mindenből kivenni a részem, a
való szeretet
sövényültetéstől a szeretetvendégségen át, a
gazdagodik
gyülekezetépítésig. A hit mellett a vallás
mindnyájatokban”
gyakorlása azt is jelenti, hogy van egy közösség,
ahova tartozol, akiket szolgálnod kell.
(2Thessz 1,3).
Presbiterként erre törekszem.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi
professzora, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke. Munkájában
hogyan jelenik meg, fedezhető fel a hit?
Nagyon szép utat jelölt ki számomra az Úr, kiváló kollégákkal
dolgozhatom együtt az egyetemen és az egyesületben. A könyvtárosi
hivatásban, az oktatásban és az egyesületi munkában is van szolgálat, és ez
nagyon közel áll ahhoz, amit presbiterként megtehetünk. Fontosnak tartom a
hitvallás gyakorlását a mindennapi munkámban is. „aki a szolgálat ajándékát
kapta, az végezze szolgálatát; a tanító a tanítást” (Róm 12,7)
Van-e kedvenc bibliai igéje, és ha igen, miért az?
Sok fontos és számomra kedves igém van, de talán a legszeretettebb ‒
még az esküvőnkön is ezt kaptuk ‒ az Ézsaiás 58,11. „Az Úr vezet szüntelen”
Ez az ige hitet és biztonságot adott a jobb és rosszabb időkben is
gyerekkoromtól. Láttam, hogy számíthatunk az Úristen pásztorolására,
szüntelen vezetésére. Megtanultam: bármi történik, ne essünk kétségbe, mert
van egy biztos pont a világunkban.
A riport rövidített formában,
a Reformátusok Lapja 2020/49. számában jelent meg.

„Ha kérhetnék az Istentől magam számára valami szépet és nagyot,
azt kérném, hogy adjon nekem is egy egyszerű kicsi házat négy szobával,
vadszőlős tornáccal, öreg körtefával. Mohos legyen a teteje, és olyan
kicsi legyen, hogy ne férjen el benne izgalom, perpatvar, békétlenség.
Csak én és az, akit szeretek..." /Wass Albert/

Fekete István, számos regény, ifjúsági könyv és állattörténet írója. Idén
emlékezünk születésének 120. és halálnak 50. évfordulójára.

IMÁDSÁGRÓL
Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim legelején. Ülök
az ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefogja az enyéimet.
Mondd, kisfiam...
És én mondtam utána az imát. Az ágy puhasága simogatott, az est
zsongított, az álom a szemem körül járt és én mondtam az imát, és gyönge
gyermeki képzeletemmel felemeltem lelkem az Istenhez.
Később – a diákévek kamaszos
rohanásában – az ima a templomot
jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros
vágyak, lassúra vált a lépés, tompán
koppantak a szentelt kövek és az oltár
előtt
lobogó örökmécs mindig
megmelegített, ha kinyújtottam feléje
didergő kezemet. Ekkor már nem
könyvből imádkoztam és nem is a régi
kis
imádságokat mondtam.
A
kivilágosodó értelem szavakat keresett,
melyek újak, szépek voltak és csak az
én örömömet, bánatomat, kérésemet
vitték az Örökkévaló elé.
Aztán jött az előbbi világégés és mindig mélyen megrendített az imára
zendült kürtök rivalgása s a térdre hullt harctérre induló századok halálos
csendje, ahol szinte érezni lehetett az elhagyott otthonok felé szálló
gondolatokat, aggódást, szeretetet, igazi imát, ami hangtalanul szárnyalt a
halál felé induló férfiak lelkéből.
Ó, milyen kicsik és mégis mennyire férfiak voltak ezek a katonák, akik
káromkodva ébredtek, káromkodva feküdtek és csak itt döbbentek rá, hogy

az igazi kiállás hitben, vérben, fájdalomban, betegségben - és imádságban
akár ezrek előtt a nyílt terek porában: az egyetlen és valódi férfiasság.
Aztán jött a zuhanás Trianon halálos völgyébe. Jött a megalázás, a
szégyen, az elesettség, szegénység, járvány és jöttek az imák. Az egész
nemzet megtanult imádkozni és nem szégyellték már a férfiak sem – egy-egy
„szóra” – befordulni a templomba. Ezek a férfiak többnyire megjárták a
harctereket és megtanulták, hogy egyetlen félelem örökös csak – nem
halálfélelem, hanem az istenfélelem. És ahogy az imádság felé fordult a
nemzet, úgy emelkedtünk ki a halálraítéltség posványából.
Amilyen csendesek lettünk, olyan hangos volt körülöttünk a győztesek
páholya, és amilyen fennhéjázók voltak ők, olyan alázatosak lettünk mi, mert
akkor éreztük már, hogy az alázatosságnál nincsen nagyobb a világon. És
elhallgatott körülöttünk az erőszak süvöltése, mert halkan szólni kezdtek a
kassai harangok és meghallhatták az egész világon, amikor a dómban a
magyarok Te Deum-ot imádkoztak. Nagy, szent pillanatokban mindig az ima
volt velünk, mellettünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben
és viharokban: ima, ima. És most mégis mind több helyen hallom, olvasom,
hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a karóráját, imádja a kirándulást
és a táncot. Préda lett ez a szó, melyet magyar paraszttól sohasem hallott
senki, és elkopott lassan, mint a kocsmaküszöb.
Mindenki „imád” mindent. A lovát, a szeretőjét, a nyakkendőjét...
megszentségtelenítve egy szót, az emberi lélek néma himnuszát, tisztaság, a
kérés, a vigasz, a félelem, az
„A jászolban fekszik,
istenkeresés egyetlen, utolsó
de a világot tartja fenn;
felkiáltását, amikor már nincs
pólyába takarják,
semmi, de semmi segítség,
de halhatatlansággal
mentsvár, csak az ima.
ruház fel bennünket
Ne imádj hát mindent,
tejjel tartják,
édes Magyarom, ne szórd
de imádás hódol neki;
lelked
aranyát,
nyelved
nem talál helyet a szálláson,
szépségét a rombolás disznai
de templomot épít magának
elé, ne imádj semmit, csak az
Istent, mert nem tudod, milyen
a hívők szívében;
idők jönnek és nincs az a vihar, hogy ugyanis erős legyen a gyöngeség,
mely elpusztíthatna, ha veled
gyönge lett az erősség.”
van az imádság és veled van az
Augustinus
Isten.
Fekete István

HIRDETÉSEK
Advent negyedik vasárnapjától újra, személyes jelenléttel lehetünk
együtt az istentiszteleti közösségben. 2020. november 15-től, a járványügyi
helyzet alakulása miatt, online térbe költöztek alkalmaink. Az elmúlt 5 hétben
felvételről kapcsolódhattunk be az istentiszteletbe. Köszönjük a Testvérek
megértését, és azt, hogy ebben az időszakban is segítették közösségünket!
Istentiszteletek előtt és után megvásárolható a 2021. évre szóló
Bibliaolvasó Kalauz, Fali naptár és Kálvin Kalendárium.
Egyházközségünk honlapján, Facebook oldalán valamint
gyülekezetünk YouTube csatornáján, sok érdekes és hasznos tartalom kerül
rendszeres felöltésre. Ezeken a felületeken lehetőség van az online
közvetítések megtekintésére, valamint régebbi alkalmak felidézésére.
(További részletek: www.reformatustemplom.net)
Az „Életveszélyes garázs elbontása, közösségépítő tér kialakítása”
című pályázat által egyházközségünk 2019-ben a Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. Által kiírt pályázaton 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
A kivitelezés ebben az évben befejeződik, és hamarosan birtokba vehetjük!
A fedett közösségi tér alkalmas gyermek- és ifjúsági
programok, bibliaórák, gyülekezeti nap biztonságos
megtartására. Köszönjük szépen mindenki áldozatos
munkáját, segítségét, imádságát. Istené legyen a
dicsőség! (Pályázati azonosító: EGYH-EOR-20-0130)
Egyházközségünk egyesülete, az Együtt a
Délmagyarországi Református Közösségekért
Egyesület 2020. évben 200.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert a Bethlen Gábor alapkezelő
által kiírt pályázaton. A működési költségre fordítható
összegből irodaszereket, eszközöket, valamint egy projektort vásárolt az
Egyesület, amelyet istentiszteletek, előadások során használhatunk.
(Pályázati azonosító: NEA-KK-20- EG-0514)
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ÜNNEPI ISTENTISZTELETEK
December 20. Advent 4. vasárnapja - 9 óra
Istentisztelet a templomban
(online közvetítés biztosított)
December 24. Szenteste - 14 óra
Gyermekek karácsonya – Közös éneklés a templomkertben
(online közvetítés biztosított)
December 25. Karácsony 1. napja - 9 óra
Úrvacsorás istentisztelet a templomban
(online közvetítés biztosított)
December 26. Karácsony 2. napja - 9 óra
Úrvacsorás istentisztelet a templomban
(online közvetítés biztosított)
December 27. vasárnap - 9 óra
Istentisztelet a templomban
(online közvetítés biztosított)
December 31. Óévi istentisztelet - 17 óra
Istentisztelet a templomban
(online közvetítés biztosított)
Január 1. Újévi istentisztelet - 17 óra
Úrvacsorás istentisztelet a templomban
(online közvetítés biztosított)
Tisztelettel kérjük alkalmainkon a járványügyi szabályok betartását!
Alkalmaikon kötelező a szájat és orrot elfedő maszk viselése,
a kihelyezett kézfertőtlenítő használata!
Kérjük a 1,5 méteres védőtávolság betartását, valamint,
hogy a templomban csak a kijelölt helyeken foglaljanak helyet.
Online közvetítés: www.reformatustemplom.net

