
 
 

 
 

 
 

 
 

 

HÍREINK  

 Didi Xénia beosztott lelkész testvérünk 7 hónap gyülekezetünkben végzett 
szolgálat után 2019. február végén elbúcsúzott. Március 1. napjától Panyolán 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) kezdte meg önálló lelkipásztori szolgálatát. 

 Egyházmegyei ifjúsági napon vettünk részt konfirmandusainkkal 
Hódmezővásárhely-Susánban 2019. ápr. 5.-én. Az értékes programokkal teli 
napot a Református Fiatalok Szövetségének (REFISZ) Kecskeméti csoportja 
tartotta. 

 Pünkösd első napján hat gyermek készül konfirmációra. Időpontja: 2019. június 
9. 

 Gyülekezeti házunk felújítása hamarosan megkezdődik. A templomfejlesztési 
alapból korszerűsítjük a fűtést és a tetőt, a falak kívülről homlokzati hőszigetelést, 
és új burkolatot kapnak. 

 Az építkezés miatt az idei hittantábort nem tudjuk a gyülekezeti házban, illetve a 
templomudvaron megtartani. Ehelyett hívjuk hittanosainkat a gyülekezeti 
kirándulásunkra, amelyet aug. 5-7 között tartunk Beregdarócon. Erre támogatást 
nyertünk a Bethlen Gábor Alapkezelőtől. Gyermekek számára további 
kedvezményeket tudunk adni, mert hittantáborra is pályázni fogunk, amiből a 
gyermekek részesedhetnek. A részletekről kérjük, érdeklődjenek. 

 Kérjük, adója EGY SZÁZALÉKÁVAL támogassa Egyesületünket. Ez közvetlenül 
közösségünkhöz kerül. Együtt a Délmagyarországi Szórvány Református 
Közösségekért Egyesület. Adószámunk: 18407323-1-06 

 Internetes megbízható tartalom gyermekeknek: www.csodaklikk.hu 

 Szeretettel ajánljuk az Interneten olvasható Bibliát: www.abibliamindenkie.hu  
*** 

 

Alkalmaink: 

NAGYHETI-HÚSVÉTI ALKALMAINK: 
Nagycsütörtök:  18.00 
Nagypéntek:  9.00 Úrvacsorával 
Húsvét I.  9.00 Úrvacsorával 
Húsvét II.  9.00 Úrvacsorával 
Algyő: ápr. 28. vas. 11.00 Úrvacsorával 
Szeretettel várunk mindenkit! 

  
 

Kiadja: a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség * 6727 Szeged, Sirály u. 16. * Összeállította: 
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2019. HÚSVÉT                                                                                          XLVI. szám 
 

 

Minden kedves Olvasónknak áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Szeretettel állítottuk össze ünnepi lapszámunkat, kívánjuk, hogy 

lelki gyarapodásra szolgáljon! 
 

TESZÜNK EGY SZEGET A FALBA? 
NAGYPÉNTEK 2019 
 

Általános iskolában tanítom a hittant éppen. A tábla feletti árva szög helye sokat 
mond. A 21. század értékrendjéről beszél. Hosszú ideig szeg volt a tátongó lyuk 
helyén, s kereszt függött rajta. Azután búzakalászos-kalapácsos Rákosi-címer, ezt 
váltotta majdnem negyven évig az un. Kádár címer. Majd a pajzs alakú, koronás-
Árpád-sávos címerre változott. De a következő festésnél nem rakták vissza az utolsó 
jelképet sem, maradt a szög. Árván. Majd kilazult, kiesett, helye azonban 

meglátszik. Nem pótolták, nem fontos, csak kiállt a falból, 
még balesetveszélyes is lehet. Manapság sem kereszt, 
sem címer, sem szeg, csak egyetlen mélyedés a falban... 
Mi az értékrendszer, mi az igazodási pont? Ami érdemes 
lenne a követésre? 
Napjainkban mindenki fenntartja magának a jogot, hogy 
olyan értékrend szerint éljen, ami neki tetszik. 
Új (néző)szögek kötik le az emberek figyelmét. Az 
építészetben, vallásban, a geometriában, a gépészetben, 
informatikában, közösségi oldalakon, társadalmi (gender) 
tanulmányokban... 
Korántsem biztos azonban, hogy az ember megtalálja az 

igazodási pontot. Tanúja ennek a pszichiátriai klinikák zsúfoltsága, a sok 
szenvedélybetegség, az ilyen-olyan pótcselekvések, pánikok, a bajban levők 
gátlástalan kihasználása, nyugtalanságok, amelyek elhatalmasodnak az embereken. 
Hogy csak párat említsek. 

„Állhatatossággal 

fussuk meg az 

előttünk levő pályát. 

Nézzünk föl Jézusra, 

a hit szerzőjére és 

beteljesítőjére... aki 

vállalta a keresztet, és 

az Isten trónjának a 

jobbjára ült.” 

(Zsid. 12:1-2) 
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Persze önmagában nem a szög a fontos, hanem amire utal. Az egykori szög, azaz 
ókori. Mert ezen függött a világ Megváltója. Amíg a középpontban volt az 
emberiség történetében, tanított, figyelmeztetett, erőt, értékrendet közvetített, 
felemelt, vigasztalt az örök élettel, fékezett, önvizsgálatra ösztönzött. Sütő András 
szavai jutnak eszembe: „Aki nem tudja merre tart, azt oda vezetik, ahova akarják.” 
Még jó, hogy lehetőségünk van ma is elgondolkodni azon, mit akar mondani a 
Kereszt 2019-ben. S azon a Bibliai versen is, ami így hangzik: 
„Hiszen szól az Isten így is, meg úgy is, de nem törődnek vele.” (Jób könyve: 33:14) 

Évszázadok során sok tudományos szög megdőlt, címerek devalválódtak, hatalmak, 
társadalmi rendek eltűntek, ez a szög, s a kereszt tanítása ugyanaz maradt. 
Ma is számosan bíznak abban, aki rajta függött, és tartást ad az életüknek, választ 
kérdéseikre, s amit a magas tudomány sem tud adni az egyén számára -megváltást, 
kiegyensúlyozottságot, teherképességet, valóságos erőt és vigasztalást a 
nehézségben. Még jó, hogy rálátásunk lehet a világtörténelemre: 

„Benned (Istenben) bíztak őseink, bíztak, és megmentetted őket. 
Hozzád kiáltottak segítségért, 

és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg.” 
(Biblia, Zsoltárok könyve 22:5-6) 

Sokan tapasztalják -még a 21. században is-, hogy a keresztről való beszéd Istennek 
ereje. 

„Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten 
„erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.” -2019-ben is. 

(I. Korinthusi levél 1:25.) 
SZEGED, EZ TE SZEG-ED! 

Czirokné Botár Éva lelkipásztor 
 

UGYANAKKOR, MIKOR A SÁTÁN KÍSÉRT... 

... azzal, hogy nem tudok vasárnap a templomba menni, mert vendégeim 
jönnek, készülődnöm kell, 
egész héten hajtottam, valamikor otthon is kell lennem, 
fáradt vagyok, nem bírok olyan korán felkelni, majd imádkozom inkább, vagy 
esetleg olvasom a Bibliát,  
a múltkor, amikor ott voltam, akkor meg ’Z’-ék nem voltak..... 
...ugyanakkor, egy ilyen, vagy ehhez hasonló gondolat pillanatában indul el 
Jézus a Golgotára.... ÉRTED. 
Érted? 

Farkas Dezső kórusvezető, 2019. 04. 06. 

 

 

 

 

LÉNYEGRETÖRŐ VÁLASZOK KÉRDÉSEINKRE 
KAPTUK, TOVÁBBADJUK... 

TUDOMÁNY-VALLÁS 

Egyik gyülekezeti testvérünk talált rá: 
Egy engem nagyon régóta foglalkoztató kérdésre kaptam nagyon pontos választ. 
Kicsit a lelkem két felét kapcsolja össze. 
"A tudomány igazságai objektív, végső fokon matematikai igazságok, 

érvényességük lehet fényesebb, mint a nap, de a lélek nem tud mit kezdeni velük, 

közegében erejüket vesztik, nem segítenek; a vallás igazságai végső fokon intuitív 

igazságok, érvényességük így kívül esik az objektív bizonyosság körén, de a 

lélekben varázslatos erejük támadhat. Abban, ahogy a föld forog, még senki sem 

talált vigaszt, de abban, hogy számára, hite szerint, van mennyország, igen." 
A magyar esszéírás egyik elfelejtett alakja, Gombos Gyula írta mindezt, élete legjobb 

korszakában, személyes és nemzedéki példaképéről, Szabó Dezsőről szóló könyvében. 
 

„A tudomány a vallás nélkül sánta. A vallás tudomány nélkül vak.” 
Albert Einstein Nobel díjas fizikus 64 évvel ezelőtt hunyt el. 

 

REFORMÁTUS PEDAGÓGIA 

 „A kálvinista tanár ezerszer tanár, ha az, mert a kálvinista tanár egyenes unokája a 

legnagyobb forradalomnak, a protestantizmusnak, mert a francia forradalom ennek 

csak gyarló gyermeke. S úgy gondolom, hogy a magyar református tanárok nem 

felejtik el, hogy ők a forradalom fiai, s nem fognak bután átlépni a valláserkölcs s 

álhazafiasság – érseki parkjába.” 
Ady Endre: Az irodalmi Köztelek - publicisztikai írások  

 (278-279. old – Bevezető Zilahon felolvasott verseihez – 1912. máj. 29.) 
 

IDŐSKORI SUMMA 

Szathmáry Sándor 90 éves református lelkipásztor, kutatóprofesszor. Összesen 48 

könyvet, és 500 tanulmányt írt. 2019-ben is mindennap legalább három órát 

dolgozik. A Tiszáninneni Református Püspöki Hivatal könyvtárát vezeti. 

Katalogizál, folyóiratokat rendez, német nyelvű könyveket fordít. Az ő 

gondolataiból olvashatunk: 

 Mindent Krisztussal együtt tettem. 

 A keresztyénség nem vallás, hanem új teremtés. 

 Az egyházból az látszik, ami hagyományosan benne történik. Tehát népegyház: 

az ünnepek, keresztelések, esketések, temetések. Az egyház ennél sokkal több. 

Olyan titok, amely Krisztust hordozza. Ahol ez a titok megjelenik, ott olyan új 

életáradás kezdődik, amely messze túlmutat az egyház hagyományos életén. 
 

SORRENDEK AZ EMBERI ÉLETBEN 

„Nem, mi nem születtünk reformátoroknak, mi előbb magunkat kell 

megreformálnunk. Látogatnunk kell az alázat, az önmegtagadás iskoláját.” 

190 éve jelent meg Széchenyi István gróf Hitel című munkája. 



***** 


