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VENI, CREATOR  SPIRITUS! JÖJJ, TEREMTŐ LÉLEK! 

 

Pünkösd kettős ünnep. 

Konfirmandusaink pontosan tudják, hogy 

miért van ez a két nap. Így tanulták: 

„Pünkösdkor két dologra emlékezünk: 

először a Szentlélek, a Szentháromság 

harmadik személye Jézus Krisztus 

mennybemenetele után 10 nappal jött el a 

tanítványokra, őket apostolokká avatta. 

Másodszor Pünkösd az egyház születésnapja 

is.” (részlet a gyermekkonfirmációs 

anyagból) 

Évek során sokszor beszéltem már arról, 

hogy a Pünkösdöt nem értik az emberek, 

hogy kevésbé megfogható. Most másról 

szeretnék írni. Nagyon emlékezetes maradt 

számomra 2015-ből egy nyári vasárnapi 

Istentisztelet. János evangéliuma alapján 

arról beszéltem, hogy kétszer kell születnie 

minden embernek. Nem csak testileg, hanem 

élete valamelyik szakaszában a Szentlélektől 

is. S hogy be kell hívni a Szentlelket az 

életünkbe, mert Ő nem erőszakoskodik, azt 

nekünk kell kérni. Az igehirdetés végén olyat 

mondtam, amilyet addig soha. Kértem a 

gyülekezetet, hogy aki szeretné befogadni a 

Szentlelket az életébe, az maradjon itt a 

padokban, s imádság közben hívják be a Szentlelket az életükbe. Hat testvér maradt a 

templomban. A többiek távoztak. Az első padban imádkoztunk, szívből. Volt, aki sírt. 

Emlékeztek? Akkor hatan behívtátok az életetekbe a Szentlelket. Ő pedig komolyan 

 

Nagy Kornélia 

Szentlélek hívása 

Nélküled csak könyv a Bibliánk: 
Talán szebb, különb, mint sok 
másik, 
De Igévé tüzedtől válik. 
Nélküled Jézus ember volt csak 
És holtak maradnak a holtak, 
De ha tüzed betölthet minket, 
Megvilágítja értelmünket, 
Látjuk Benne a Fiú- Istent. 
Ki értünk odaadott mindent, 
S legyőzve halált, bűnt és átkot, 
Megváltotta a holt világot, 
Hogy aki Megváltónak vallja, 
Vele éljen, Ő úgy akarja. 
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük, 
Mert üzenetét már jól értjük… 
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk! 

HÍREINK: 

 Virágvasárnap: Dr. Rénes Imre a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközségben 

13 éve egyházközségi gondnok (kurátor). 80 éves születésnapja alkalmából 2016. 

márc. 13.-án köszöntötte Őt a gyülekezet, presbitérium, és a lelkész, Czirokné Botár 

Éva. Köszönjük áldozatos munkáját Dr. Rénes Imre gondnok úrnak és családjának! 

 Négy gyermek konfirmál Pünkösdkor, május 15.-én 9.00 órai kezdettel. Cser Máté, 

Sándorfalváról, Kertész Tekla Algyőről, Pál Emese Szegedről, és Szekeres Anna 

Mórahalomról. Lelkiismeretesen készültek a vizsgakérdésekre, most pedig számot 

adnak eddigi tanulmányaikról. Életük első próbatétele érkezett el. Eddig 

kiemelkedően teljesítettek kortársaik között. Kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje őket 

életükben, s legyen olyan kiemelkedő a teljesítményük továbbra is, amilyen a 

tanulmányi eredményük. Isten áldja meg családjaikat! Köszönjük, hogy eddig a 

gyermekek mellett álltak, kérjük, bíztassák őket továbbra is. Segítsék őket, hogy 

öntudatos, református felnőttekké válhassanak. 

 Hálaadó-zenés ünnepi Istentisztelet keretében, belga vendégeink jelenlétében 

köszöntük meg azt az 1.600,- euro- támogatást, amit a gyülekezet nyert a hollandiai 

székhelyű Femmes d’ Europe segélyező szervezettől. Ebből az összegből nyári 

hittanos táborunkra készülve kül- és beltéri játékokat vásároltunk. Istennek hálát adva, 

ezeket a játékokat ünnepélyesen használatba vettük. Köszönjük Nyári Lászlóné 

karnagyunk közreműködését, mert az ő kapcsolata révén juthattunk ehhez az 

összeghez. A bográcsos ebédet Gyarmati Lajos és Nagy Sándor testvérek főzték. 

Köszönjük a gyülekezet összefogását, a sok süteményt a szeretetvendégséghez, az étel 

előkészítését, a bevásárlást, a zöldségek megpucolását. Köszönjük Hegedűsné Kovács 

Zsuzsa orgonaművész szolgálatát, aki az új elektromos zongorát szólaltatta meg, 

amelyet ekkor vettünk használatba. Az ünnep fényét emelte Vass Ildikó népdal éneke, 

Publik Antal előadóművész szavalata, s a Desszert Együttes zenéje, aki dalra 

fakasztotta a megjelenteket.  

 Belépés az énekkarba: szeretettel várjuk azokat, akik szeretnék Istent énekkel is 

dicsőíteni. Az énekkari próbákat minden vasárnap Istentisztelet után tartjuk. Zenei 

előképzettséget nem igényel, csak szívből jövő énekelni akarást. 

 Nyári gyermek hittantábor időpontja: 2016. június 20-24-ig, öt teljes napos. Várjuk 

szeretettel gyermekeinket, hívogathatjuk a gyermekek barátait, osztálytársait is. A sok 

élmény garantált! 

 Május 22.-én ünnepeljük a Magyar Református Egység napját. Ebből az alkalomból 

aznap vasárnap du. 15.00 órakor a Kálvin téri Református Palotában tartjuk a 

Református Gyülekezetek találkozóját. Ismerkedjünk azokkal, akiket szintén 

reformátusnak hívott el Isten ebben a városban. Találkozzunk a Kálvin téri 

gyülekezetben. 

 A gyermekistentiszteletek folyamatosan megtartásra kerülnek a vasárnapi felnőtt 

Istentisztelettel párhuzamosan. Immár négy testvér foglalkozik felváltva 

gyermekeinkkel. Köszönjük áldozatos szolgálatukat! 

 Honlapunk címe: www.reformatustemplom.net 

 Hittanos tanévzáró Istentisztelet időpontja 2016. jún. 12. vas. 9.00 óra. Adjunk hálát 

a mögöttünk lévő tanév eredményeiért. 

ALKALMAINK (MINDEN ALKALOM NYITOTT): 

Kedd 17.00 „Az Isten által adott könyvtár” tematikus Bibliaóra  

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

Péntek 16.30  Hittanóra alsó tagozatosak számára 

Péntek 17.30  Hittanóra felső tagozatosak és középiskolások számára 

Vas. 08.30 Gyülekezeti terem: imaközösség 09.00 Istentisztelet (gyerekeknek is) 

 

http://www.reformatustemplom.net/


vette a kérést. A ti testetek a Szentlélek temploma lett. Ő vezet téged. Boldogan 

jöttünk ki a templomból, mint aki nagy kincsre talált. 

Most tudatosult bennem, hogy mennyire munkálkodik gyülekezetünkben a 

Szentlélek. Vezeti a testvéreket alkalmainkra. Adja, vagy mélyíti a hitünket. 

Közösségbe helyez, az Ő általa összegyűjtött, s hívott emberek közé. Meg lehet találni 

templomunkat ezen a kevésbé frekventált helyen is. Szolgálatba hív el. 

Szenvedélybetegeket ment meg. Támogatókat rendel ki. Gyermekeket ment meg. 

Jóindulatot támaszt irányunkba. A teljesség igénye nélkül ezt mind a Szentlélek teszi. 

Ma, a 21. században. Hívjuk, s Ő jön. Ma is. Ezt megtapasztaltuk. 

Kívánom, hogy a kedves Olvasó is eljusson Pünkösd ünnepén ahhoz az 

imádsághoz, amihez hat gyülekezeti testvér már biztosan eljutott: Veni, Creator 

Spiritus! S akik imádkoztak, ne felejtsék el, mi történt velük! Hívjuk, s Ő jön. Áldott 

ünnepet kívánok! 

Czirokné Botár Éva lelkipásztor 

 

MIT CSINÁL JÉZUS KRISZTUS A 21. SZÁZADBAN? 
 
Mintha filmszakadás lenne bennünk, miután az Úr Jézus Krisztus elment a földről. Hová is 
ment, mit is csinál? Nem tudjuk elképzelni. 
Az Újszövetség azonban pontosan ír erről. Érdemes összeraknunk egy helyre. Mit is tesz tehát 
Jézus Krisztus napjainkban? 

1. Uralkodik 
Az Atya „miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben feljebb minden 
méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet 
segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. (Efézusi levél 1:20-21) 
A Jelenések könyve így ír erről az uralomról: „És hallottam, hogy minden teremtmény, a 
mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: 
„A királyi széken ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-
örökké!” (Jel. 5,13) 
Jézus Krisztus mindenkinél feljebb való. Uraknak ura, királyoknak királya, győzelmes Isten. Az 
Atya saját jobbjára ültette. 

2. Egyházat épít 
Bármilyen furcsa is: a világból kihív embereket az általa alapított és a világ végezetéig 
fenntartott egyházába, hogy képviseljék Őt nemzedékükben. 
Hogyan vezeti az embereket, miután megismerték Őt? Egyszerű a válasz. Igéje által. Jézus igéje 
olyan, mintha Ő maga lenne itt személyesen. „Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek 
meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor…” (Zsid. 3,7-8) 
Jézus Krisztus igéje különleges: 
„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az 
ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan 
teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. 
Neki kell majd számot adnunk.” (Zsid. 4,12-13) 
Az egyház feje maga Krisztus, („…őt tette mindenek felett való fővé az egyházban” (Ef. 1,23), 

amely az ő teste. Ezért nagy bizalommal tekinthetünk rá, „mert Krisztus, mint Fiú hű a maga 
házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig 
szilárdan megtartjuk. (Zsid. 3,6)  

3. Helyet készít számunkra a mennyben 
„És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek 
titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.” (Jn. 14,3) 

4. Közbenjár értünk 
„… egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus…” (I.Tim. 2,5) 
Nem Szűz Mária, s nem is a szentek. Ezt komolyan be kell látnunk az ige alapján. 

5. Menyegzői vacsorát készít elő azoknak, akik hisznek benne. 
„Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára!” (Jel. 19,9) 

6. Visszatérésre készül 
„Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog 
alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, 
és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így 
mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.” (I. Thessz. 4,16-
18) 
Ennek időpontját az Atya tudja, Jézus lesz az ítélet elindítója, s véghezvivője. 

A Szeged-Petőfitelepi Református Templomban 2016. május 5.-én elhangzott Áldozócsütörtöki 
(Mennybemeneteli) igehirdetés rövidített változata  

HÁLÁVAL ÉS SZERETETTEL 

2016. április 11-én gyülekezetünkből is többen részt vettünk kedves testvérünk, 
Szepsy Eleonóra „Hálával és szeretettel” című verseskötetének ünnepi bemutatóján. 
Ez a könyv versesköteteinek ötödik darabja, mely a költő lelkületének tükörképe. Már 
a borítón látható szivárvány is sejteti a szeretetet, amely árad verseiből Isten és 
ember iránt. 
Az Úr ígérete az özönvíz után „Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a 
szövetségnek közöttem és a föld között. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a 
földet, meglátszik az ív a felhőben. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van 
én közöttem és ti közöttetek. (I.Móz. 9:13-15) Ez jut eszünkbe mindig, mikor 
szivárványt látunk. Ízelítőt kaptunk verseiből tőle és két előadó művésztől is. A 
szerzővel folytatott beszélgetés felért egy bizonyságtétellel, hitének megvallásával. A 
családias, ünnepi hangulatot még jobban emelte a Desszert Együttes 2 tagjának ének 
és zeneszolgálata. 
Köszönjük a szeretetvendégséget, a baráti beszélgetéseket és a közös éneklést. 
Isten áldja meg Szepsy Eleonóra testvérünk életét, szolgálatát és további 
munkálkodását. 

Dr. Miklósné Lack Júlia 

A kötet gyülekezetünkben is megvásárolható. A közel jövőben tervezzük a 

gyűjtemény bemutatását gyülekezetünk körében. Erről értesítéssel leszünk. 



Kedves Testvérek! 

A Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség idén is megrendezi nyári 

hittanos táborát. 

Igazán gazdag programokkal készültünk. 

Szeretettel várjuk a gyermekeket!  

Az alábbiakban néhány információt olvashatunk a táborról. 

Tudnivalók a 2016. évi hittanos táborról: 

Időpont: 2016. jún. 20-24 (hétfő-péntek) 

Foglalkozások: 8-16.00 óra (gyermekek felügyelet 17.00 óráig) 

Helyszín: Szeged-Petőfitelep, Sirály u. 16. Ref. Egyház 

Résztvevők: 5-18 év, max. 30 fő 

Részvételi díj: 7.000 ft/gyermek 

Meleg ebéd biztosított, tízórait, uzsonnát hozni kell 

Táborvezető: Czirokné Botár Éva református lelkész 

Jelentkezés a részvételi díj befizetésével június 15-ig 

(Az Ópusztaszeri Csillagösvény Élménypark, a terápiás 

kutyusokkal való foglalkozás, 

és a lovaskocsikázás költségét pályázati támogatásból tudjuk fizetni.) 

***Szintén pályázati forrásból tudtunk vásárolni gyermekek számára kül- és beltéri 

játékokat.*** 

Program: 

Minden nap: énektanulás zenepedagógussal. Tematikus bibliai feldolgozás: Fontos 

kérdések 

Hétfő: Kalandtúra térkép alapján csoportvezetővel Petőfitelepen, kémiai kísérletek 

bemutatása 

Kedd: Terápiás kutyabemutató, kutyákkal való bánásmód tanulása. 

Szerda: Ópusztaszeri Csillagösvény Élménypark. Kirándulás (Találkozás a Mars 

téren *Indulás: 8.15. Érk: 16.00 Mars tér, szendvicset, innivalót hozni kell). 

Csütőrtők: Bibliai vetélkedő, + kémiai kísérletek 

Péntek: Terápiás kutya bemutató, táborzárás: lovaskocsikázás 

Vasárnap jún. 26. 9.00: A táborban tanultak bemutatása Istentiszteleten utána csoki 

szökőkút gyermekeknek (2*2 cm-es kockára vágott gyümölcsöt hozni kell). 

GYERE!!!   GYERE!!! 

SZERETETTEL VÁRJUK A GYERMEKEKET! S AZOKAT, AKIK TUDNAK 

SEGÍTENI EGY-EGY BLOKK FOGLALKOZÁSÁBAN! 

INFORMÁCIÓ: +36-30/405-8160 (CZIROKNÉ BOTÁR ÉVA LELKÉSZ) 

„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét 
kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” 

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten 
gyermekei vagyunk.” (Róm. 8:15-16) 

Kedves Testvérek! 

A Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség idén is megrendezi nyári 

hittanos táborát. 

Igazán gazdag programokkal készültünk. 

Szeretettel várjuk a gyermekeket!  

Az alábbiakban néhány információt olvashatunk a táborról. 

Tudnivalók a 2016. évi hittanos táborról: 

Időpont: 2016. jún. 20-24 (hétfő-péntek) 

Foglalkozások: 8-16.00 óra (gyermekek felügyelet 17.00 óráig) 

Helyszín: Szeged-Petőfitelep, Sirály u. 16. Ref. Egyház 

Résztvevők: 5-18 év, max. 30 fő 

Részvételi díj: 7.000 ft/gyermek 

Meleg ebéd biztosított, tízórait, uzsonnát hozni kell 

Táborvezető: Czirokné Botár Éva református lelkész 

Jelentkezés a részvételi díj befizetésével június 15-ig 

(Az Ópusztaszeri Csillagösvény Élménypark, a terápiás 

kutyusokkal való foglalkozás, 

és a lovaskocsikázás költségét pályázati támogatásból tudjuk fizetni.) 

***Szintén pályázati forrásból tudtunk vásárolni gyermekek számára kül- és beltéri 

játékokat.*** 

Program: 

Minden nap: énektanulás zenepedagógussal. Tematikus bibliai feldolgozás: Fontos 

kérdések 

Hétfő: Kalandtúra térkép alapján csoportvezetővel Petőfitelepen, kémiai kísérletek 

bemutatása 

Kedd: Terápiás kutyabemutató, kutyákkal való bánásmód tanulása. 

Szerda: Ópusztaszeri Csillagösvény Élménypark. Kirándulás (Találkozás a Mars 

téren *Indulás: 8.15. Érk: 16.00 Mars tér, szendvicset, innivalót hozni kell). 

Csütőrtők: Bibliai vetélkedő, + kémiai kísérletek 

Péntek: Terápiás kutya bemutató, táborzárás: lovaskocsikázás 

Vasárnap jún. 26. 9.00: A táborban tanultak bemutatása Istentiszteleten utána csoki 

szökőkút gyermekeknek (2*2 cm-es kockára vágott gyümölcsöt hozni kell). 

GYERE!!!   GYERE!!! 

SZERETETTEL VÁRJUK A GYERMEKEKET! S AZOKAT, AKIK TUDNAK 

SEGÍTENI EGY-EGY BLOKK FOGLALKOZÁSÁBAN! 

INFORMÁCIÓ: +36-30/405-8160 (CZIROKNÉ BOTÁR ÉVA LELKÉSZ) 

„Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét 
kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” 

Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten 
gyermekei vagyunk.” (Róm. 8:15-16) 




