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Online-Istentiszteletek: Jézus azt mondja: Az Isten Lélek, és akik
imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. (Jn. 4,24) Most
lélekben és igazságban imádjuk Istent! Minden vasárnap online formában
tartjuk tovább Istentiszteleinket.
§ Honlapunkon: www.reformatustemplom.net
§ Facebook-on: Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség
§ YouTube-on: a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség
Mindhárom felületen nyomon követhető a továbbiakban az Istentisztelet.
Gyülekezeti ház felújítása: Dicsőítjük mennyei Atyánkat a
gyülekezetünkben, mert 2019. év végéig befejeződött a gyülekezeti ház
felújítása. Januárban a testvérek segítségével kitakarítottunk, visszapakoltunk.
Mivel tél elején kezdtünk a felújításba, felvetődött bennünk, nem kellene -e
2020 tavaszra tennünk? Az Úr vezetésének fogjuk fel, hogy a hosszú őszt
tapasztalva bele mertünk vágni a nagy munkába. Isten vezetett! SDG!
Konfirmáció: Négy gyermek, és egy felnőtt testvérünk készül
konfirmációra. Ennek időpontja bizonytalan, lehetséges, hogy őszre helyezzük
át. Időben értesítünk mindenkit, amikor biztosat tudunk. Ugyanez a helyzet
gyülekezeti nyári hittanos- és ifjúsági táborainkkal, keddi bibliaórás záró
kirándulásunkkal. Valamint három pár házasságkötésének megáldását, és két
keresztelőt kellett későbbi időpontra áthelyeznünk.
Talán prózainak tűnik, de nem az: a vasárnapi perselyadományok
elengedhetetlenül fontosak gyülekezetünk működése szempontjából. Ezek
elmaradása számunkra fizetési gondokat jelentenek, ahogyan a társadalom
több rétegében is jelentkeznek likviditási problémák. A legközelebbi kiadás a
csekkek és lelkipásztorok javadalmának kifizetése után, a gyülekezeti ház
biztosításának rendezése. Adományainkat ebben az időszakban a gyülekezet
bankszámlájára tudjuk utalni. Egyházközség bankszámla száma: Takarékbank
Zrt. 56900068- 10619881 Kedvezményezett: Szeged-Petőfitelepi Református
Egyházközség. Köszönjük megértésüket!
Az adóbevallás ideje elérkezett. Kérjük, ne feledkezzenek meg az adó
kétszer 1%-áról amelyet felajánlhatunk egyházunknak és gyülekezetünk
egyesületének.
§ Magyarországi Református Egyház (Technikai szám: 0066);
§ Délmagyarországi Szórvány Református Közösségekért Egyesület.
(Adószám: 18407323-1-06)
Kiadja: a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség * 6727 Szeged, Sirály u. 16.
Összeállította: Gyatyel Péter, lelkipásztor * Telefon: +36-30/405-8160
Honlap: www.reformatustemplom.net * E-mail: szeged-petofi.telep@reformatus.hu
Adószám: 19982335-1-06 * Bankszámlaszám: 56900068-10619881 Takarékbank Zrt.

Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség
Sirály utca 16.
www.reformatustemplom.net
Facebook: szeged-petőfitelepi református egyházközség

2020. Húsvét

XLIX. szám

A „nincsen” gazdagsága
Amikor azzal szembesülünk, hogy valami nincsen, akkor a hiány
szomorúvá tesz. Nincs otthon a kedvenc ételünkből, nincs a boltban a
megszokott élelmiszer, nincsen lehetőség elmenni oda, ahová szeretnénk,
nincs kedvünk végezni a feladatainkat. A nincs kifejezése a hiánynak.
Jézus már nincs ott a kereszten, ahol szenvedett és meghalt, és Jézus
már nincs ott a sírban, ahol az asszonyok keresik húsvét hajnalán. Szomorúan
szembesülnek a „nincs” valóságával, majd pedig szembesülnek az örömhírrel
is, ami megváltoztatja az életüket.
Az angyal szól: „Nincsen itt, hanem feltámadt.”, és ezzel bizonyítja,
hogy nem történt rablás és fosztogatás, hanem Isten hatalma mutatkozott meg.
Az, hogy Ő még a halálnál is hatalmasabb, és az, hogy Ő az életet munkálja!
Ezen a húsvéton mi magunk is nagyon sok „nincs”-el találkozunk.
Nincsen szabadságunk, nincsenek a megszokott ünnepi találkozásaink,
máshogy történik az ünnepi istentisztelet, nincsen a megszokott rend.
A mi „nincs”-eink között azonban figyeljünk mi magunk is az
örömhírre, hogy minden hiány ellenére Jézus feltámadott, mert az Úr az életet
munkálja. Bár betegséggel, gyásszal, szomorú hírekkel, gazdasági
problémákkal kell nap, mint nap szembenéznünk, bár ezeknek a terheit
cipeljük az ünnepen is, halljuk meg a hozzánk szóló üzenetet: feltámadott!
Isten hozzánk szóló szava bátorít,
reménységet kínál és hálára indít. A
mindennapokban sokszor megfelejtkezünk
erről, és csak a hiányt látjuk, vagy éppen csak
azt láttatják velünk. Ezen az ünnepen is
lehetőségünk van a hiányon túl látni a
hatalmast, a feltámadott Krisztust!
Gyatyel Péter lelkipásztor

„Nincsen itt, hanem feltámadt.”
(Lukács Evangéliuma 24,6)

„Eredj, népem, menj be a szobádba, és zárd magadra az ajtót!
Rejtőzz el egy rövid pillanatra, míg elmúlik az Úr haragja!” (Ézs 26,20)
Mondja kérem, miért kell csendben lenni?
(Kivonat a 2020. március 15-én elhangzott igehirdetésből, amikor még nem tudtuk,
hogy hosszú ideig nem lehetünk együtt a templomban a gyülekezettel)

Úgy látszik, most csendben kell maradnunk. Mi reformátusok már
tanulgatjuk, de bővült a kör: a többieknek is szükséges.
A csendet nem szeretik az emberek, mert mit lehet abban csinálni?
Rögtön bekapcsolják a zenét, a tv-t, hogy ne legyen olyan nyomasztó. A csend
után még rosszabb következik: az unatkozás. Ezt már alig lehet elviselni!
Pedig éppen itt van a titok nyitja. Aki az előző kettőt hajlandó átélni,
felfedez valami különleges élményt! A csend, az unalom után érkeznek a
gondolatok. Az agyunkban nem lesz csend, sőt akkor kezd dolgozni.
Átgondoljuk, mi vár ránk, mi történt, mindjárt értékelünk, tervezünk. Csupa
fontos dolog az életünkre nézve. A túléléshez Istentől küldött lelki ajándékokat
felfogjuk. A Bibliában olvasottak erőt adnak a megfáradtnak. Megszólal az
Úr. Amikor vissza kell mennünk családunkhoz, munkánkhoz, kétszeres
energiával leszünk képesek feladatainkat végezni.
Nem kell félnünk a csendtől, az unalomtól, mert nagyon is értékes
dolog következik utána. Jó lenne, ha gyermekeink is tudnák. Unatkozás után
szoktak jó játékokat, elfoglaltságokat kitalálni, kreatív dolgokat készíteni.
Nem kell félteni a gyermeket sem, ha unatkozik.
Így küldi gondviselő jó Atyánk csendességünkben a híres törökverő,
Hunyadi János szavait, aki Szilágyi Mihállyal és Kapisztrán Jánossal aratott
döntő győzelmet Nándorfehérvárnál. Éjszaka átverekedte magát a török
flottán keresztül a Dunán, erősítést hozott a várba. A várvédők szemében
azonban halálfélelmet látott. Ezt mondta a csüggedőknek:
„Ugyan mitől féltek? Vagy talán most láttok először törököt? Ezek
azok, akiket olyan sokszor megszalasztottunk! Annyiszor láttátok már őket,
miért éppen most zavar ez a látvány titeket? Bízzatok Krisztusban, akinek
nevéért annyiszor öntöttük vérünket, és ismét győzni fogunk!”
Ugyan, mitől féltek? Most ért először benneteket nehézség életekben?
Olyan sokszor megmenekültünk már a bajból. Zavar ez a helyzet? El fog
múlni, túl leszünk rajta.
Bízzatok Krisztusban, aki annyiszor megsegített, ismét győzni fogunk.
A baj megszűnésekor szívünk tiszta hálájával mondunk köszönetet Istennek
az Úr házában. Ámen
Czirokné Botár Éva lelkipásztor

Keresztyén vagy keresztény?
Sokszor felmerül, hogy melyik a helyes. A református
énekeskönyvben mindig keresztyén szerepel, a magyar alaptörvényben
kereszténységről van szó, érdemes végig gondolni, hogy alakult ki ez a kétféle
írásmód. A Bibliában először így fordul elő: „A tanítványokat pedig
Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek” (ApCsel 11,26), itt a görög
khrisztianosz szót találjuk, jelentése: Krisztushoz tartozó, Krisztust követő. A
szó latin megfelelője a christianus, ez lett az általánosan elterjedt forma,
amikor a keresztyénség a Római Birodalom államvallása lett. A latin nyelv az
egyházban tovább is megmaradt egészen a reformációig, a szó a keresztyénség
felvételével került be a magyar nyelvbe. […] A christianus szót is
krisztyánusznak ejtették ki, amikor a magyarba átkerült, előbb elhagyták a
tipikus latin us végződést, a megmaradt krisztyán alakot pedig a könnyebb
kiejtés végett több e hanggal bővítették, hasonlóan a Sebestyénhez. Így már
annyira illeszkedett a magyar hangrendhez, hogy a reformáció idején előfordul
körösztyén alakban is. Amikor Károli Gáspár lefordította a Szentírást,
természetesen ezt használta, Balassi verseiben is így szerepel.
A keresztény forma az ellenreformáció idején jelent meg,
elterjedésében nagy szerepe volt Pázmány Péternek, ekkor vált a kereszt
katolikus jelképpé, a világon egyedülálló módon.
„Én is
Abban az időben a helyesírás nem volt szabályozva,
ez csak jóval később, a Kazinczy féle nyelvújítással
követője vagyok
kezdődött 1830 után, de csak az 50-es években vált
Krisztusnak.”
teljessé. Ezalatt sok cikk jelent meg a helyesírásról,
(1Kor 11,1)
nem maradt ki a keresztyén szó kérdése sem. A
protestáns szerzők a bibliafordításra és a bibliai hagyományra hivatkozva a
keresztyén formát támogatták, a katolikus szerzők inkább a keresztény alakot,
mondván, hogy a kereszténység a kereszteléssel kezdődik.
Amikor a kérdés a Tudományos Akadémia elé került, az nem foglalt
állást, mondván, hogy ez már felekezeti kérdés lett, abba pedig az Akadémia
nem avatkozhat bele. Ez az álláspont később is megmaradt, a legújabb
helyesírási szótár a keresztyén/keresztény szót, azonos értelmű, megengedett
formának tekinti, tehát bármelyiket írva nem követünk el helyesírási hibát,
használatánál jó tudni, hogy a keresztény forma a keresztelésen túl inkább az
egyházra mint szervezetre utal, a keresztyén forma pedig a Krisztussal való
kapcsolatra. A kettő nem zárja ki egymást, inkább ugyanannak a két
megközelítése.
Dr. Győri István: Keresztyén vagy keresztény?
Presbiter XXIX.évf. 1.szám 4.o.

