Szeged-Újszegedi
Református Egyházközség
Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért

Jézus mondja:
Jöjjetek én hozzám mindnyájan,
a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és
én megnyugosztlak titeket.
Máté evangéliuma 11,28.

Újszegedi Isten Kezében Alapítvány

Gyülekezetünk
A Szeged-Újszegedi Református Egyházközséget
1928-ban alapították, mint Szeged második református gyülekezetét. Egyházközségünk kezdettől fogva
a mai napig legfőbb feladatának tartja, hogy jelmondatával összhangban élje életét: „Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért!” Azaz szeretetközösségként fellépve tegyen meg mindent azért, hogy mindenkori
környezete megismerhesse a meghalt és feltámadott,
élő Jézus Krisztust, mint e világ egyedüli Urát és
Üdvözítőjét! Annak érdekében, hogy őt dicsőítsük,
mindenkori programunk: „hívunk, befogadunk és
tanítunk.” Azaz kitartóan hirdetjük Istennek feltétlen
szeretetét, amivel Jézus Krisztus haláláért hozzánk,
bűnösökhöz fordul, felkínálva nekünk megbocsátását és a vele való új életet. Ezt hirdetve hívogatunk
minden egyes bűnös embert arra, hogy higgyen Isten
üzenetében és hálából kezdjen ővele és őneki engedelmes életet élni! Aki közénk jön s közénk szeretne tartozni, legyen az bárki, szeretettel befogadjuk!
S akit befogadtunk, azt tanítjuk is mindarra az igazságra, amit Isten az ő írott kinyilatkoztatásában, a
Bibliában elénk adott! Mindezt azért tesszük generációk óta, mert mi is megismertük és elhittük az
Istennek irántunk való szeretetét és azért végtelenül
hálásak vagyunk őneki! Küldetésünk teljesítésében
nem vagyunk egyedül, mert hisszük a Magyarországi Református Egyház címerében lévő igét, mely
hitbeli elődeinknek oly sok erőt adott a kitartáshoz:
„Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?!” Mindazért
pedig, ami eddig volt, van és ezután lesz: „egyedül
Istené a dicsőség”!

Áldás, békesség!
Szeretettel köszöntöm!
Családommal – feleségemmel és hat gyermekünkkel –
1993 óta élünk és szolgálunk itt, ahol őszinte szeretettel
fogadtak és vesznek körül bennünket. A következő oldalakon dióhéjban bemutatom Önnek egyházunk életét.
Így szeretnék segítséget nyújtani ahhoz, hogy megismerjen minket, megbarátkozzon velünk, sőt, titkos reményem, hogy beépül közösségünkbe! Kívánom Önnek,
hogy velünk együtt higgye és ismerje meg, szeresse és
dicsérje teremtő, gondviselő Istenünket és megváltó Jézus Krisztusunkat!

Sípos Ete Zoltán
lelkipásztor,
az Újszegedi Isten
Kezében Alapítvány
kuratóriumi tagja

Lásd meg Uram, hogy a te
határozataidat szeretem;
a te kegyelmességed szerint
eleveníts meg engem!
A te igédnek summája igazság.
Zsoltárok könyve 119,159-160a.

A hamisságot gyűlölöm és útálom;
a te törvényedet szeretem.
Zsoltárok könyve 119,163.

Istentisztelet
A vasárnapi istentisztelet gyülekezeti életünk központi programja, amikor elsősorban azért találkozunk, hogy bizalommal, tisztelettel, imádattal forduljunk szent és szerető Istenünkhöz. Tesszük ezt énekléssel, imádsággal, hálánkat kifejező adakozással! Az istentiszteleten Isten a Biblia
egyik szakaszának magyarázata által szól hozzánk. Nehéz röviden ös�szefoglalni, hogy ezáltal mi mindent ad nekünk! Hitre segíti a benne nem
hívőket, erősít iránta való bizalmunkban, létfontosságú információkat
nyújt, útbaigazít, felemeli az elesetteket, célt és értelmet ad életünknek.
Az úrvacsora által megerősíti iránta való szeretetünket. A keresztelés alkalmával Isten a szövetséges népébe fogadja a hívő szülők gyermekeit. Istentiszteletünk során Istenünk személyre szabottan gondoskodik rólunk, s így
boldoggá tesz minket!

Gyermekistentisztelet
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egész pici
koruktól kezdve megszokják, hogy a vasárnap az
Úr napja, amikor Isten üzenetével foglalkozunk,
és az egész gyülekezettel együtt tölthetünk időt
Urunk előtt. Ezért az év minden vasárnapján, a
felnőtt istentisztelettel párhuzamosan, három csoportban tartunk 
gyermekistentiszteletet, óvodás
kortól tizenkét éves korig.
A családokat együtt várjuk az istentiszteletre, ahonnan az első néhány ének után bocsátjuk ki a gyermekeket a különböző t ermekbe.
Vidám, játékos fejtörőkkel, mondókákkal, énekléssel, vetélkedőkkel igyekszünk számukra megragadhatóvá tenni a gazdagon szemléltetett bibliai tanítást. Nem maradhat el a bibliai üzenet
rögzítését szolgáló közkedvelt kézműveskedés sem.
A gyerekek mindig nagy örömmel viszik haza alkotásaikat.

Baba-mama szoba
Szeretettel várjuk a legapróbbakat
is! A vasárnapi istentisztelet alatt az
anyukák kicsinyeikkel együtt, bababarát környezetben, kihangosítva
hallgathatják az igehirdetést, miközben az apróságok játszhatnak.

Mi módon őrizheti meg
tisztán az ifjú az ő útát,
ha nem a te beszédednek
megtartása által?

Gyermekek
A gyermekek jelentik a jövőt! Komolyan vesszük őket, fontosak nekünk!
Biztonságos, szeretetteljes környezetben és légkörben igyekszünk őket
megismertetni a Bibliával, és annak Urával, az élő Jézus Krisztussal. Ugyanakkor célunk, hogy a felnövekvő generáció egészséges, jó kapcsolatot tudjon
kialakítani és ápolni embertársaival.
A tanítási időszakban négy csoportban foglalkozunk – az egyházközség
épületében – a ránk bízott gyerekekkel:
• Kisbárányok (ovisok)
• Felfedezők (1-4. osztály)
• Kalandkeresők (5-6. osztály)
• Mini ifi (7-8. osztály)

Zsoltárok könyve 119,9.

Fiatalok
Közösségünk életében szép számmal vesznek
részt középiskolás és egyetemista korú fiatalok.
Hetente rendszeresen találkoznak, hogy együtt
legyenek Jézus Krisztus közelében. Ilyenkor általuk kedvelt énekeket énekelnek, őket érdeklő
témákról hallgatnak meg egy bibliai alapokon
álló előadást, amit aztán megvitatnak. Igyekeznek kivenni részüket a közös munkákból
is: járnak a gyülekezeti énekkarba, időseket látogatnak, segítenek a hitoktatásban, házaspári
találkozó ideje alatt gyermekekre 
vigyáznak,
rendben tartják a temetőt… Gyakran szerveznek
kirándulásokat, filmnézéseket, sütizéseket… Jókedvűek, érdeklődők és nyitottak bárki felé! Ők a
mi gyülekezetünk sok örömöt szerző „utánpótlása”, akiket nagyon szeretünk!

Társuk vagyok mindazoknak,
a kik félnek téged, és akik
határozataidat megtartják.

Zsoltárok könyve 119,63.

Bibliaóra, imaóra
Az Úr Jézus akaratát kereső ember nem csak
vasárnap vágyik az Úr imádóinak közösségébe
járni. Mindennapi igeolvasásunk, hétköznapi
harcaink, örömeink közepette jó összegyűlni a
gyülekezetben is az Ige köré. Kitisztulhatnak
a bűnre eltompult érzékszerveink, felüdülhet
lelkünk. Az Úr Igéjével való találkozásban ő mélyebben megérteti magát,
hitünket megerősíti, hétköznapjainkban eligazít. Mert hisszük, hogy a Biblia
hasznos a tanításra, feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.
Így az Úr elé bizalommal tehetjük le közösségi és mindennapi életünkkel
kapcsolatos kéréseinket és kétségeinket, kifejezhetjük iránta hálánkat,
dicsérhetjük nevét, művét.

Kismamák
Az anyaméh gyümölcse jutalom – hogynelenne méltó a mi Urunk arra, hogy gyermekeinkért együtt dicsérjük őt! Csetlő-botló, a járást
és az életet tanuló csemeték körében az anyukák együtt tanulmányozhatják a Bibliát, megoszthatják egymással örömeiket, gondjaikat,
tapasztalataikat. Szembesülhetnek botlásaikkal, felfrissíthetik tudásukatarról, mit is jelent a fizikai és lelki nagyüzem a családi körben.

Házaspárok
A házasság és a család teremtője Isten. Azért lehet neki
tetsző életet élni, mert gondja van rá, hogy eligazítást adjon. Családi életünk boldogságaIsten kezében van, ezért
nem csak egyéni életünket szeretnénk hozzá igazítani.
Összejöveteleinken Isten akaratát kutatjuk a Bibliában.
Hasznos alkalom ez arra, hogy épüljünk egymás hitéből,
tapasztalataiból és ápoljuk kapcsolatainkat. Jó egymást
imában hordoznunk Urunk előtt, és egymás megértésében, segítésében felismerni Urunk szeretetét.

Nyugdíjasok
„Vénségetekig ugyanaz maradok,
ősz korotokig én hordozlak!
Én alkottalak, én viszlek,
én hordozlak, én mentelek meg.”

Ézsaiás könyve 46,4.

A teremtő, gondviselő, megváltó, mindenható Isten
csodálatos ígérete ez. Társadalmunkban, ahol az idős,
nyugdíjas embert inkább koloncnaktekintik, milyen
boldogító, hogy mennyei Atyánk számára drágák vagyunk!
Nyugdíjas délutánjainkon a Biblia fényében megbeszéljük az idős korral járó témákat: unokák, gyermekek, egyedüllét, magány, gyász, betegség. Isten beszédével bátorítjuk egymást. Megtapasztaltsegítségéért
dicsérjük Urunkat.

Alkalmaink
Istentisztelet,
Gyermekistentisztelet
Ifjúsági bibliaóra
Bibliaóra

A te beszéded kivánása miatt elfogyatkoznak az én szemeim, mondván:
mikor vígasztalsz meg engem?

Zsoltárok könyve 119,82.

vasárnap 9 óra
hétfő 18.30
kedd 18 óra

Nyári és téli szünetek kivételével, hirdetés szerint:
Kismamakör (kéthetente)
Gyermekórák
Középiskolás bibliaóra
Imaóra
Énekkar

szerda 10 óra
csütörtök és péntek délután
péntek 17 óra
péntek 18 óra
péntek 19 óra

Házaspárok alkalma
Nyugdíjasok délutánja
Gyermekdélutánok

vasárnap délután, havonta
hétfő délután, havonta
alkalmanként

Nyári hetek:
Gyermekhét
Ifihét
Gyülekezeti hét

nyári szünet elején
nyári szünet közepén
nyári szünet végén

A programok részletes hirdetése a gyülekezetben illetve a
www.ujszeged.ref.hu honlapon található.
Programjaink nyilvánosak és ingyenesek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod,
te erősítetted meg a földet és áll az.
A te ítéleteid szerint áll minden ma is;
mert minden, a mi van, tenéked szolgál.

Zsoltárok könyve 119,90-91.

Gyermekhét
Biblia-tábor általános iskolásoknak, sok játékkal, énekléssel, tábortűzzel, bábszínházzal, kulturális, kézműves és sport programmal fűszerezve Magyarország hegységeinek
egyikében a nyári vakáció kezdetén.

Ifihét
Bibliai előadások, beszélgetések, séták és
túrák minden mennyiségben! A „kisifi” és
a „nagyifi” tagjai évek óta minden nyáron a
Magas-Tátrában töltenek egy felejthetetlen
hetet. A rendezett körülmények, pontos időbeosztás nem korlátozza, hanem kiteljesíti
az Istentől kapott szabadságot.

Nyári hetek, nyílt hetek
Rendszeresen szervezünk rendkívüli gyülekezeti programokat. Ezek mindegyike valamilyen különleges célt szolgál. Református keresztyén hitünk
alapigazságait kívánjuk közel hozni a ma emberéhez az ún. „evangélizációs
héten”. A „Családi Napon” és a „Nyílt Héten” személyes, családi és társadalmi életünk lényeges kérdéseivel foglalkozunk. A közösségépítést szolgálják az egy-egy hétvégét vagy egész hetet felölelő gyülekezeti kirándulások,
gyülekezeti táborok. Rendkívüli rendezvényeink középpontjában Isten áll
a Biblia által. Ő az, aki tanít, megörvendeztet, eligazít, közösséggé formál
bennünket! Rendkívüli programjainkról gyülekezetünk honlapján értesülhet. Ön is a meghívottak között van!

Szolgád vagyok, oktass,
hogy megismerjem
a te bizonyságaidat!
Zsoltárok könyve 119,125.

Nem csak az igehirdetés „szolgálat”. Bárki aktívan be tud kapcsolódni a
gyülekezet életébe, ha önkéntes munkájával megváltó Urát akarja szolgálni.

Énekkar
Istennek kedves, ha énekszóval dicsérik. Tanítványai megtapasztalhatták ezt akkor is, amikor dicséreteket énekelhettek az Úr Jézussal az
Olajfák hegyén. Aki énekkarunkhoz csatlakozik, átélheti a zsoltáréneklés gyönyörűségét.
Ifjabb és érettebb hangokon sok Istent magasztaló kórusmű hangzik fel, mellyel örömet szeretnénk szerezni idelent és odafent.

Gyermekek
közötti szolgálattevők
Gyermekalkalmainkat számos önkéntes gyülekezeti tagunk bonyolítja odaadó, áldozatos, kitartó munkával és jókedvvel.

Gyermekek szolgálata
Tanévnyitón, karácsonykor, húsvétkor és tanévzárón a gyerekek műsorral szolgálnak. Lelkes előadásaik
gyülekezetünk életét sok más alkalommal is színesítik.

Felebarát csoport

Szorgos kezek

Ez az önkéntes csoport igyekszik – a
krisztusi szeretet jegyében – számon
tartani, segíteni, látogatni a gyülekezet tagjait. Igény szerint megszervezik a lelkipásztorral az otthoni vagy
kórházi úrvacsorázást is.
Bizalommal fordulhat hozzájuk bárki, ha betegséggel, lelki vagy egyéb
nehézséggel küszködik. Készséggel
várják, hogy értesítsék őket, kinek,
milyen segítségre van szüksége, hisz
így tudnak személyre szabottan segítő jobbot nyújtani. Erre az egymásra
szeretettel figyelő felebaráti szolgálatra buzdítanak is mindenkit.

A „Szorgos kezek” sokrétű, önként
vállalt feladata többek közt az istentiszteleteket és egyéb alkalmakat
követő tea-, sütemény- és szendvics
készítés, a gyülekezeti ebédek lebonyolítása, az úrvacsorai edények
rendbentartása. Ők gondoskodnak a
templomi virágokról, alkalmi díszítésekről, és nem utolsósorban a gyülekezet épületeinek tisztántartásáról.

Üdítő szolgálat
Fiatalok kis csoportokban karácsonyt
és húsvétot megelőzően felkeresik a
gyülekezet magányos, lakáshoz kötött, beteg tagjait. Kis műsorral és saját
készítésű ajándékkal köszöntik őket.

x

Iratterjesztés
A templom előterében, a gyülekezeti
iratterjesztés árusító pultjánál Bibliákat, énekeskönyveket, olvasmányos,
hasznos kiadványokat, folyóiratokat
és egyéb apróságokat kínálunk az
érdeklődőknek.

Média
A honlap szerkesztői, a stúdióban
dolgozók odaadóan végzik háttérmunkájukat. Szívesen fogadnak új
önkéntes munkatársakat is.

A te kegyelmeddel,
oh Uram, teljes e föld:
taníts meg engem rendeléseidre!

Szórványgondozás
Egyházközségünk mindenkori feladatai közé tartozik, hogy összefogja a
reá bízott környékbeli falvak és kisvárosok reformátusságát, igehirdetéssel
építve ezek lelki és közösségi életét! A reánk bízott települések közt van:
Deszk, Kübekháza, Újszentiván, Tiszasziget, Szatymaz, Baks, Kistelek, Balástya, Csengele, Sándorfalva, Pusztaszer, Ópusztaszer. Ezekre a helyekre
rendszeresen vagy igény szerint kiutazunk, megtartjuk az istentiszteleteket,
esküvőket, keresztelőket, temetéseket. Igyekszünk karban tartani az ottani
épületeinket, s ha szükséges, újat is építeni. Egyházközségünk eddig – a sajátján kívül – két templomot már felépített, és lehet, hogy hamarosan egy
harmadikat is megvalósíthat Kisteleken.

Zsoltárok könyve 119,64.

Nagysolymos
Isten népe lelki értelemben nem élhet bezártságban. Istennek hála, a világ
sok szegletében hívják segítségül az ő nevét. Az erdélyi Nagysolymosra,
testvérgyülekezetünk falujára ugyan érvényes lehet, hogy a világtól elzárt
– de nem lehet érvényes rá, hogy az Igétől is el lenne zárva. Ezt szeretnénk
megerősíteni személyes és közösségi találkozásainkban, családjaink kapcsolattartásában, alkalmankénti segítségnyújtásainkban. A vendégszeretetben
jó megtapasztalni Urunk szeretetét.
Ha mód és lehetőség van rá, támogatjuk a nagysolymosi testvérgyülekezetet, akár a templom épületének rendben tartásában, akár egy-egy gyermek
iskoláztatásában.
Az újszegedi gyermekek, az ifisek és sok önkéntes gyülekezeti tagunk lelkesen vesz részt a nagysolymosi hittanosoknak készülő karácsonyi meglepetés
csomagok elkészítésében.

Sándorfalvi református templom,
Dózsa György utca 4.

Magyar Református Szeretetszolgálat
Kisteleki gyülekezet. Rákóczi utca 5. A korábbi imaházat a belvíz miatt le kellett
bontani 2011-ben. A telken új református missziói központ építését tervezzük.

Figyelemmel kísérjük a Magyar Református Egyház szeretetszolgálatának
felhívásait. Segítségnyújtási akcióikban lehetőségeink szerint részt veszünk,
illetve támogatjuk azokat.

Újszegedi Isten
Kezében Alapítvány

Kedves Olvasó!
Talán nem vagyok elbizakodott, amikor feltételezem, hogy
kiadványunk ezen oldalára érve már meggyőződött arról,
hogy közösségi életünk nem öncélú. Ezért bizalommal tárjuk Ön elé mind közösségünk, mind alapítványunk anyagi
támogatásának lehetőségét. De természetesen várjuk Önt alkalmainkon, gyülekezetünkben is, hogy megtapasztalhassa
a leírtak valódiságát, és hogy megismerkedhessünk Önnel
személyesen is. Isten áldását kérjük életére, családjára.

Lupsea György
az Újszegedi Isten Kezében
Alapítvány kuratóriumának elnöke

Az Újszegedi Isten Kezében Alapítvány adományokat fogad az istentiszteletek után, valamint banki átutalással:
Erste Bank 11998006–06350145–10000001
közlemény, ha a pénzt a templomra szánja: „templomépítés”

1%

Személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásához
figyelmébe ajánljuk alapítványunk és
egyházunk támogatásának lehetőségét:

Újszegedi Isten Kezében Alapítvány adószám: 18470484-1-06
Magyarországi Református Egyház technikai szám: 0066

Gyülekezeti adakozás
Isten iránti hálánk kifejezéseként adományokat adunk a gyülekezeti élet kiadásaira. Az egyházfenntartói járulék és a céladományok a pénztárban, illetve átutalással is fizethetők:
CIB Bank 10700062-47477405-51100005
Újszegedi Református Egyház
közlemény pl.: „egyházfenntartói járulék”

Közhasznú alapítványunkat gyülekezetünk és a velünk kapcsolatban lévő közösségek támogatására
hoztuk létre 2002-ben. Az újszegedi lelkészlakás felújítása, a sándorfalvi templom fűtés-korszerűsítése
és a templomépítés támogatása emelhető ki eddigi
vállalkozásainkból. A templomépítés teljes költségének 20%-át alapítványunk biztosította, melynek
nagy része a gyülekezet tagjainak adománya.
Törekvéseinket időről időre a Nemzeti Civil Alapprogram is támogatja, csakúgy, mint jelen kiadványunk megjelenését.

Inkább gyönyörködöm
a te bizonyságaidnak útjában,
mint minden gazdagságban.

Zsoltárok könyve 119,14.

Templomépítés
Bővülő közösségünk számára szerettünk volna az
Úrhoz méltó környezetet kialakítani. Így elhatároztuk, hogy templomot építünk. A tervpályázatot
a Tér és Forma Építész Stúdió nyerte meg. A tervet
megáldotta az Úr, és 2011 tavaszán megtarthattuk az
első istentiszteletünket, bár az építkezés még folytatódik. Anyagi erőfeszítésünket kipótolta a Tiszántúli
Református Egyházkerület, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, Szeged Város Önkormányzata és az
ország számos református gyülekezetének anyagi
áldozata, melyet ezúton is köszönünk.

Szeged-Újszegedi
Református Egyházközség
Együtt Jézus Krisztus dicsőségéért

Elkötelezzük magunkat a reformáció öröksége mellett: az Isten megismerése és a boldog, örök élet
egyedül a Szentírás útmutatása alapján, egyedül
Jézus Krisztusért, egyedül kegyelemből, egyedül hit
által kapható meg (Sola Scriptura, Solus Christus,
Sola Gratia, Sola Fide). Mindezért pedig egyedül
Istené a dicsőség (Soli Deo Gloria).
Mert úgy szerette Isten e világot,
hogy az ő egyszülött Fiát adta,
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.
János evangéliuma 3,16.

Hívunk, befogadunk, tanítunk
6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-8.
Telefon: (62) 430-807
E-mail: ujszeged@ref.hu
Internet: www.ujszeged.ref.hu
Kiadja az Újszegedi Isten Kezében Alapítvány
a Nemzeti Civil Alapprogram
támogatásával

