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2014 Pünkösd XXXII. szám 

 

Vas. 09.00 Istentisztelet (párhuzamosan gyermekek számára is) 
Kedd 17.00  Bibliaóra (szept.-jún.) 
Kedd 18.00,  Érdeklődők alkalma, felnőtt konfirmációs óra (szept.-jún.) 
Csüt. 18.00  Szenvedélybetegek bibliaórája 
Péntek 16.45 Hittanórák (szept.-jún.) 
Mórahalom: „Aranyszöm” Rendezvényház: minden hónap második vasárnap du. 15.00 

Algyő: Római Katolikus Templom minden hónap negyedik vasárnap de. 11.00 
 

Híreink: 
 Pünkösdkor 2 gyermek és 5 felnőtt konfirmál gyülekezetünkben. Felveszik a 

református hitet, fogadalmat tesznek, hogy Krisztus követőiként fognak élni, s 

felhatalmazást nyernek az Úri szent vacsora sákramentumával való élésre. Isten adjon 

sok áldást életükben, adjon erőt számukra fogadalmuk teljesítéséhez! 

 2014. május 17.-én a „Szeretethíd” elnevezésű református önkéntes napon a templom 

kerítését festettük le. Kb. 25 testvér segített mindebben. A festék árának 

összegyűjtésére „Tavaszi börzét” rendeztünk, ahol 55.000 ft. gyűlt össze. A teljes 

kerítés lefestése 80.000 ft.-ba fog kerülni. Hátra maradt még a kerítés deszkáinak 

festése, festéshez való előkészítése. 

 Egyházkerületi építési pályázaton 320.000 forintot nyertünk, amely keretében nyáron 

a templomtorony zsindely fedésének tartós rögzítése fog elkészülni. 

 Önkormányzati pályázaton 70.000 ft-ot nyertünk településrészi közösségi programok 

szervezésére. 

 Egy pályázaton most fogunk indulni, amely keretében fiataljaink, hittanosaink 

számára szervezhetünk tartalmas nyári programot. 

 2014. Pünkösdi perselypénzünket a templompad fűtéskialakításának folytatására 

fogjuk fordítani. 

 Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora! 

 

Kedves Testvérek! Nagyon köszönjük mindenki munkáját, szolgálatát, akik 

idejükből, pénzükből Isten dicsőségére áldoztak gyülekezetünkért! „Isten 
a neki adott ezüstpénzt arannyal fizeti vissza.” (C. H. Spurgeon) 

 
 

 
 
 
 

 
 

EGY KÖZÖSSÉGBEN --EGY SZÍVVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGY KÖZÖSSÉGBEN --EGY SZÍVVEL 
 

Gyülekezeti újságunk 2014. évi pünkösdi számával szeretettel köszöntöm a kedves 

Olvasókat! 

 

Pünkösdkor arra emlékezünk, hogy Isten elküldte az I. század elején a vigasztaló 

Szentlelket az embereknek, valamint az egyház születésnapja is. Így kettős ünnep. 

Az első gyülekezet maga is meglepődött azon, hogy kiket adott Isten egymásnak, kiket 

vezetett össze, abba a közösségbe. Úgy lettek gyülekezeti tagokká, hogy döntöttek: 

megkeresztelkednek, s aszerint élnek, ahogy Jézus Krisztus hirdette. Külön-külön 

döntöttek, s utána örültek a közösségnek, ahová Isten vezette őket. Hiszen felfedezték; 

megajándékozta őket az Atya azzal, hogy több hasonló gondolkozású ember között 

lehetnek. Ez egy nagyszerű dolog! Hogy az ember tartozhat valahová, ebben a 

világban! Amelyik közösség megbízható, ahol nem hazudnak, ahol nem használják ki! 

PÜNKÖSD UTÁN  

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye. 

Pünkösd előtt – ígéretek zenéje. 

Pünkösd előtt – esedezés, esengés 

Pünkösd előtt – halk, hajnali derengés. 

Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása. 

Pünkösd előtt – koldusszív tárulása. 

Csendesen várni – várni, hinni, kérni! 

Aztán – boldog pünkösd utánba érni! 

  

S pünkösd után – szent égi erőt vetten, 

pünkösd után – Lélekkel telítetten, 

pünkösd után – bátor tanúvá lenni, 

pünkösd után – szolgálni, égni, tenni, 

pünkösd után – régit kárnak ítélni, 

Krisztusnak élni és másoknak élni, 

minden mennyei kincset elfogadni, 

és pünkösd után – adni, adni, adni!  
 Túrmezei Erzsébet 
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Ahol hasonlóan gondolkoznak! Egy közösségben, egy szívvel lehetnek, együtt 

tanulhatnak életvezetést, amit egyik iskolában sem tanítottak, növekedhetnek hitükben, 

mindenki Istennek szolgálhat! A Szentléleknek ez is egy ajándéka! 

S mit láthatunk ma Pünkösdkor? A Szentlélek Isten az I. század után a 21. 

században Szeged-Petőfitelepre is vezet embereket a református templomba, a 

gyülekezetbe, egymásnak adja őket, hogy együtt dicsőítsük és szolgáljuk Őt, egy 

közösségben –egy szívvel. 

 

Pünkösdi újságunkban ebből kapunk ízelítőt. Olyan embereket ismerhetünk meg, 

akiket a Szentlélek Isten a Szeged-Petőfitelepi református gyülekezetbe vezetett, hogy 

egy közösségben –egy szívvel szolgáljuk Őt. Legyen áldás az olvasón, s az 

olvasottakon is! Fogadják olyan szeretettel lapszámunkat, ahogyan készítettük! 

Czirokné Botár Éva lelkész 

ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEKEPET KÍVÁNUNK OLVASÓINKNAK! 

„ HOGY LETTEM KÁNTOR PETŐFITELEPEN???? „ 

Pár hete Évike megkért, írjak magamról, hogy kerültem ide a templomba és hogy 

érzem itt magam!? 

„Jaj, én nem tudok fogalmazni, ez nekem büntetés, különben is köztudott, hogy a 

matematikusok szűkszavúak, tőmondatokban beszélnek!” Ezek voltak az első 

gondolataim. 

Van rá hat heted! – hangzott Évike figyelmeztetése! 

Makón tanítottam a Református Gimnázium és Szakképző Iskolában. Kb. 10-11 éve 

megalakult a református telefonflotta, aminek Évike a koordinátora. Én is tagja lettem. 

Azóta ismerem Évikét. 

2012 júniusában is telefonvásárlással kapcsolatosan kértem tanácsot Évikétől. Alig 

hogy letettem a telefont, rögtön visszahívott, hogy nem lennék-e kántor itt a 

templomban? Nagyon meglepődtem. 

Kérdeztem Évikét, honnan vetted, hogy én tudok zongorázni, mert én nem beszéltem 

róla! Tőlem hallotta, hogy járok énekkarba és ebből gondolta, akkor biztosan tudok. 

Hát ez bejött. 

Kis hezitálás után azt mondtam, szívesen. Megbeszéltünk egy találkozót, megnéztem a 

templomot, a hangszert és július 1-én már játszottam a harmóniumon az 

Istentiszteleten. 

Egyébként nem idegen tőlem a kántorkodás. Középiskolás koromban a dombóvári 

római katolikus templomban minden vasárnap a fél tizenkettes misén orgonáltam és 

énekeltem a templom kórusában, valamint a próbákon segítettem a tisztelendő úrnak 

az énekek betanításában. 

Családunk is elég muzikális volt. Bátyám és nővérem is tanult zongorázni, édesapám 

hegedült, édesanyámmal és nővéremmel szívesen énekeltünk többszólamú énekeket 

mosogatás közben, így jobban ment a munka. Itt a templomban nagyon kedves 

mindenki, családias a közösség. Mindenkinek van hozzám egy jó szava. Azért sem 

szólnak meg, ha néha félre ütök egy-egy billentyűt. 

 

Azt olvastam a Bibliában…. 

…..hogy az üdvözülők, tehát Isten választottainak a száma 144.000. (Jelenések 

könyve 14:1) Egy Jehova tanúja azt magyarázta nekem, hogy ez kizárólag 

őreájuk vonatkozik. Ők az igazi keresztyének. Minden más keresztyén 

felekezet bálványimádó, igaz Istent tagadó, némelyik rosszabb a pogánynál. 

Helyük a pokolban. 

Én viszont azt válaszoltam, hogy a világon, -múltban és jelenben – sokkal több 

Jehova tanúja élt, több mint 144.000 – ők sem érezhetik magukat biztonságban 

e vonatkozásban. Ám azóta magam is bizonytalankodom, hogy Jézus megváltó 

halála valóban elegendő az üdvösségemhez? Mit kellene még tennem, 

áldoznom? 

*** 

János apostol a 144.000-es számmal bátorítja a gyengéket. Bíztatja a félelem 

rabjait. A keresztyéneknek elkészített helyük van a 144.000-ben. Tehát, az örök 

üdvösségben. Miért éppen 144.000? Az soha nem ment feledésbe, hogy a 

144.000=12 x12 x 1000. Feltehetően Izráel 12 törzséről van itt szó, akik a 12 

apostol, és követői által részesültek a szent keresztségben, azaz megkapták 

Isten országa állampolgári bizonyítványát. 

Mi ennek a történelmi háttere? A jeruzsálemi Sion hegyi templom Isten 

dicsőségének, jelenlétének a helye. Nem véletlenül nevezik az egyházat „Sion”-

nak. A hívők ugyanis Isten jelenlétében élhetnek. 

Jézus idejében monumentálisan bővítették a templomot. Nagy Heródes 

egyetlen érdeme a templom-bővítés. Sion hegye egyik felét részben 

legyalulták, hogy azzal magasítsák a másik részét. Így egy 144.000 

négyzetegységes plató jött létre. 

(Akkor még ismeretlen volt a mai mértékrendszer. A mi méterrendszerünkhöz 

képest az izráeli négyzetegység kb. fél négyzetméter. Szorongva 144.000 

ember fér el itt. 

János apostol ezzel azt üzeni a világ összes egykori, mai, s jövendőbeli 

hitvallójának: Már elkészült a helyed a mennyei Jeruzsálemben: a mennyei 

Sion-hegyén. 

Ezért énekeljük a gályarab református igehirdetőkre emlékezve: „Térj 

magadhoz, drága Sion, van még néked Istened!” 

(P. V. Presbiter 2014. május-június XIII. szám 3. lap) 
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„Bárhol ezen a világon –kicsiben vagy nagyban –ahol 

a kibontakozás, az élet, a rendeződés irányába visz, segít 

egy-egy szó, cselekedet, döntés, egy ember, vagy akár egy-

egy közösség életében—ott mindig a Szentlélek ereje 

működik. Még akkor is, ha az az ember, vagy közösség 

nincs is tudatában ennek. Hányszor használt fel már 

bennünket a Lélek, amikor még fogalmunk sem volt. arról, 

hogy egyáltalán létezik.” (Végh Tamás: Hiszek 

Szentlélekben 18. lap) 

 

 
 

 

„Nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, 

hanem az erő, a szeretet, és a józanság Lelkét!” 

(II. Timóteus 1:7) 
 

Élvezem az itt töltött perceket, mivel szeretem a zenét és szeretek jó közösségben 

lenni. Jó látni, hogy az emberek összetartanak, összetartoznak, és sokszor segítik 

egymást a problémák megoldásában. Ehhez nyújthatok én közreműködést a zene, az 

énekek által. 

Az elkövetkező időben hiányozni fogok az istentiszteletekről, mely miatt mindenki 

megértését kérem. Lányomhoz utazom, hogy neki segítsek a két kisfia gondozásában.  

Szülő vagyok és nagymama is, valamint felelősségteljes ember. Így igyekszem mindig 

megtalálni a lehetőséget, hogy minél több segítséget, támogatást adjak ott, ahol a 

legszükségesebb. 

Remélem, olyan szeretettel várnak majd vissza, amely szeretettel fogok én gondolni a 

mi kis templomunkra, közösségünkre távollétem alatt. Hiszen én már ide tartozom 

szívemben és lelkemben egyaránt. 

Szeged, 2014.05.26. 

Vetróné Pallos Éva 

 

BATIK JÓZSEF ÉS CSALÁDJA BEMUTATKOZÁSA 

 

Mi egy egyszerű és átlagos család vagyunk, nem átlagos álmokkal és célokkal. 

Domaszéken éltünk kilométerekre a falutól. Minden nap arról álmodtunk,hogy az 

életünket jobbá tegyük, a két fiunkkal Alexszal és Martinnal többet leszünk, tartozunk 

valahova, és komfortos életet élünk. 

Kerestük a változás lehetőségét mindenben, de tudtuk, hogy sok a kudarc és csak a 

szívünkre hallgattunk. Nehezen bírtuk az élet megpróbáltatásait, de az álmot, hogy 

jobb lesz, nem adtuk fel. 

Úgy éreztük az a megoldás, ha eladjuk a házunkat és Szegedre költözünk. 

Amikor bent éltünk egy ideje, jöttek a változások sorban: több munka, több idő a 

gyerekekkel és egy kicsit jobb élet. De tudtuk ez még nem az igazi. 

Egy évvel ezelőtt megajándékozott minket Isten egy kislánnyal is, Sárival. 

Lassan megismertük a gyülekezet 1-2 tagját. Ezután lehetőséget kaptunk, hogy 

egyházfik legyünk a Petőfitelepi Református Egyházközségben. Ekkor még nem 

tudtuk, hogy ez mennyit változtat az életünkön, csak gondoltuk, egy kicsit jobb lesz. 

Ezután kezdett csak igazán jóra fordulni az életünk. Egyre jobban és többször éreztük 

és tapasztaltuk, hogy végre tartozunk valahova. Rájöttünk, ez volt ami a legjobban 

hiányzott. 

14 éve kerestem azt a munkát, ami kell a boldogsághoz. Ezért sokan megvetettek és 

felelőtlen kalandozónak tartottak. 

Ezt is megkaptam, és jobb mint valaha is álmodtam, vagy el tudtam volna képzelni. 

Most sokkal jobban és boldogabban élünk, mint 2 éve, mert tartozunk valahova, ahol 

szeretnek minket és mi is szerethetünk másokat. 

Megvan mindenünk. 

Álmaim munkáját végezhetjük. 

Életünk legjobb döntése volt, hogy elvállaltuk ezt az "állást". 

Köszönjük. 

Batik József és családja 
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KERESSETEK ÉS TALÁLTOK 
 
„Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik nektek, keressetek és találtok, 
zörgessetek, és megnyittatik nektek.”/Lk 11,9/ 
...KERESSETEK ÉS TALÁLTOK...  
- helyet 
- időt 
- Testvéreket 
- igét 
- kérdést  
- választ 
- Istent, az Életet 
- vigasztalást 
- kegyelmet és kegyességet 
- segítséget és alkalmat a segítségre 
...ZÖRGESSETEK... 
- testet 
- lelket 
- szívet 
- hangszert 
- kardot 
...ÉS MEGNYITTATIK... 
- A titok 
- Ő, a végtelen szeretet forrása. 
 
Ilyen a 'Kedd este a parókián'. Minden kedden délután öt órától, a parókián. 

Nagy Imre Zsolt 

 

ANNA NÉNI 

azaz mórahalmi alkalmainkról 

 

Úgy indult, mint már oly' sokszor, amikor Mórahalomra indultunk. Szervezkedés, 

létszám és jármű egyeztetés. Már, ami innen látszik, a fizikai síkról. Autó rendben, 

létszám rendben, kellékek rendben. Utunk a szokásos, majdnem, hiszen Eszter még 

sosem jött velünk, csak most először, őt is visszük. Beszélgetés, mint ilyenkor, az időt 

így ütjük el az 'Aranyszömig'. Teremrendezés, kipakolás. A parkolóba együtt érkezünk 

Zoltán bácsival. Időben vagyunk. A helyszín kész, énekeskönyvek, persely a helyén. 

Érzés: kevesen leszünk!? Ilyenkor már jönnek a testvérek. Már csak pár perc. Az ajtón 

eddig sosem látott hölgy lép be, csinos, kosztümös. Köszönünk egymásnak, váltunk 

pár szót. Bár még most találkozunk először, könnyed, barátságos, kedves. A 

Nagytiszteletű asszonnyal együtt így már öten vagyunk. Idő van, de kicsit még várunk, 

hisz a megszokott... András bácsi lép be, a szokott könnyed mosolyával, 

eleganciájával, kicsi időt kérve: "Jolika máris". Az asztal körül ülve véglegesedik a 

létszám, de a forgatókönyv nem a szokásos. A Lelkészasszony rugalmas, gyorsan vált, 

hisz új Testvér is ül közöttünk. Az időnk, mint mindig: szigorúan egy óra, 60 perc, 

nem több. Kevés, jól be kell osztani. Anna néni még nem ismer bennünket és mi sem 

ismerjük őt. Rövid bemutatkozás, a gyülekezetről, az útról, amin járunk, egymásról, 

rólunk, róla. Egy gyors kör és már kezdjük is a gyülekező éneket. A szokott tematika 

szerint, a Jelenések könyvéből vett igeszakasszal, imádsággal, áldással, záróénekkel. 

Nem sietve, nem rövidítve, nem aggódva, belefértünk az időbe. A szokott 

mozdulatokkal rendezzük vissza együtt a termet és már mennénk, megyünk is, mikor... 

András bácsi: "... És mikor jöttök el hozzánk, ahogy arról korábban már szó volt????" 

kérdezi. Pillanatra megáll mindenki, mind a heten, erre nem lehet nem oda figyelni. 

Menjünk most! Menjünk most? Menjünk?! Menjünk! Négy autó, hét emberrel. Nem 

túl gazdaságos konvoj:) Megyünk. Mindenki egy akarattal. Idős és fiatal, férfi és nő, 

rangtól és lakhelytől függetlenül. Valami összefog bennünket. Valaki terel. Ezt a hét 

embert, aki akkor, ott Isten akaratából és dicsőségére, érte összejött. És az időnk 

elfogyott, a 60 perc letelt, de Isten kegyelméből megtehettük, hogy tovább is együtt 

legyünk, András bácsi és Jolika vendégeként. Megcsodálva azt a sok-sok kitartó 

munkával felépített otthont és gazdaságot, a köztük érződő összhangot, a családjuk 

sorsának alakulását. És Zoltán bácsi hihetetlenül ritka és érdekes fotói, történetei 

között Anna néni ránk találásáról is többet tudunk már. És élmények, és ötletek, és 

gondolatok cserélnek gazdát. "Itt van Isten köztünk, jertek Őt imádni..." Igen, ma 

délután is itt volt Isten köztünk. Újabb testvérekkel, újabb kötelékekkel, újabb 

gondolatokkal, szeretetben és közösségben meggazdagodva. Menni kell. Mondom 

határozottan, de tapintatosan. Kell!? Ilyenkor az ember inkább maradna, de... 

Menjünk. Menjünk mi Szegedre, akik megyünk. És igen! Anna néni marad, és 

mosolyog, és látszik, hogy a negyven év után, három éve évente Mórahalomra látogató 

Anna néni hazatért! 

Ma ezt kaptuk, mert a Gondviselő tudja a leginkább, hogy mikor, mire van 

szükségünk. Mi csak sejtjük, tapogatózunk, vágyjuk, de az igazi Reménység Ő, aki 

tudja! 

Köszönöm, köszönjük Urunk, a Te csodálatos, szerető gondviselésed! 

Mórahalom, Szeged, 2014. május 11. vasárnap 

Nagy Imre Zsolt 

 

Jövel teremtő Szentlélek, és 

híveiddel légy vélek... 

(373. 1.dics.) 
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