
 
 

 

 

 

 

 

 

Édesanyám Encsencsről származik, színtiszta református vallású, román 

határ melletti Nyírségi faluból. Hatéves koromig lakott családunk a 

községben, majd a 15 km-rel távolabbi Nyírbátorba költöztünk, azonban 

amíg ki nem sajátították a házat, a kertet, minden hétvégén, nyári 

szünetben visszamentünk Encsencsre, nagyszüleimhez.  

Pár dologra világosan emlékszem. A következőre is: 

HÍREINK 

 
 

2020. október 25-én, vasárnap 4 fiatal és 1 felnőtt testvérünk tesz 

vallást hitéről a konfirmáció alkalmával. A vírushelyzet miatt májusban 

elmaradt konfirmációt, reformáció ünnepén 

tartjuk meg, ahol úrvacsorai közösségben 

lehetünk együtt. 

2020. adventjében is minden 

vasárnap, istentisztelet keretében gyújtjuk 

meg az adventi koszorú gyertyáit. Ezeken az 

alkalmakon meghívott vendégeink és 

gyülekezeti tagjaink szolgálnak.  

A gyermekek részére ebben az évben 

két turnusban került megrendezésre a nyári 

hittanos gyermekhét (június 22 - 26. és 

június 29 - július 3.) Nagy örömünkre, közel 50 gyermek táborozhatott 

gyülekezetünkben. A táborhoz kapcsolódóan augusztus 25-én buszos 

kirándulást szerveztünk a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtokra. A 

programokat a Bethlen Gábor Alapkezelő által kiírt pályázatból valósítottuk 

meg. (Pályázati azonosító: EGYH-KCP-TAB-20-P-0020) 

 2020. szeptember 13-án nyílt napot tartottunk gyülekezetünkben, ahol 

istentiszteleti közösségben, kiscsoportos beszélgetésben és közös étkezésben 

lehettünk együtt, a megbocsátás témakörében. 

Az „Életveszélyes garázs elbontása, közösségépítő tér kialakítása” 

című pályázat által egyházközségünk 2019-ben, a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. által kiírt pályázaton 7.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. 

A kivitelezés elkezdődött, reménységünk szerint az új, fedett közösségi tér 

még ebben az évben elkészül. Köszönjük mindenki áldozatos munkáját a 

bontásban és a terület rendezésében. (Pályázati azonosító: EGYH-EOR-20-

0130)  

Rendszeres alkalmaink: Kedd 17:00: Bibliaóra, Csütörtök 18:00: 

Bibliaóra, (Kékkeresztes alkalom) Péntek 16:30: Hittanóra gyermekeknek, 

Ifjúsági konfirmandusóra, Péntek 17:30: Ifjúsági óra, Vasárnap: 9:00: 

Istentisztelet a templomban, gyermekistentisztelet a gyülekezeti házban 
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Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség  

Sirály utca 16. 

www.reformatustemplom.net 

Facebook: szeged-petőfitelepi református egyházközség 
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A fényes kapa 

  
 
 
 
 
 
 

A földművelés volt az egyetlen tudománya. 

Mindig csillogott a kapája ahányszor ment, vagy jött az encsencsi 

határból. Korán megismerte az érzést: hosszú kilométereken a vállán vinni a 

kapát. De az a kapa sosem volt földes, mindig csillogott. Az időseknek gyakori 

téma volt a kispadokon, a fiatalságnak pedig a kocsmában: mitől fénylik 

mindig a kapája? Jó-jó, hogy napi munka végén meg kell tisztítani, de az övé 

kapálás közben is tiszta volt. Ezzel vívta ki magának a tekintélyt a faluban. 

Azóta eljárt felette az idő, nem járja a határt, de a csillogó kapáját azóta 

is emlegetik az emberek, még a meglett férfiak is csodálattal elmélkednek róla. 

Bizony, ők is jobban ügyelnek a kapájukra azóta – annak tisztának kell lennie. 

Megtanulták tőle egy életre. 

Egyesek azonban nem törődtek a kapájukkal, majd leszárad a föld róla, 

mások közömbösek voltak, ha megjelent 

egy-egy rozsdafolt. Ismét mások beáztatták 

a szerszámot a vízbe, hadd dagadjon a fája, 

s ott felejtették. Majd ha kell, kivesszük. 

Ez a bácsi gondot fordított a 

kapájára. Tudta, ez a munkaeszköze, nem 

bírta rajta a szennyeződést. Meghálálja, ha 

karban tartja. Egyszerűen igényes volt. 

(folytatás a belső oldalon) 
 

 

„A hit tehát hallásból van, 

a hallás pedig  

Krisztus beszéde által.”  

Róma 10,17 

 

Istentisztelet  

a reformáció napján 

Közös, ünnepi 

istentiszteletet tartunk 

2020. október 31-én,  

a Honvéd téri Református 

Templomban,  

délelőtt 10 órai kezdettel! 

http://www.reformatustemplom.net/


Ma a Reformáció 503. évfordulójára emlékezünk. Nem túlzás, ha 

párhuzamot keresünk e régi emlékben. 

Isten szántóföldjében munkások vagyunk. „Vállunkat nyomja sok 

terhünk súlya”, hiszen korán megismertük az érzést, milyen hosszú időn 

keresztül terhet vinni. 

Munkaeszközünk is adatott a terhekhez, értékes „eszköz”, a Biblia. 

Ugye mindig csillog a sok használattól? Tudnak-e róla mások, példát ad-e 

nekik egy életre? Tanítja-e az embereket, hogyan kell ezt csinálni? 

Mert bizony figyelnek, s beszélnek róla itt is, ott is. S abból tanulnak. 

A Reformáció 503. évében bízom abban, hogy számunkra ugyanúgy csillog a 

Szentírás, mint ama kapa. Mert a református egyház az Ige egyháza. 
Czirokné Botár Éva  

lelkipásztor  

 

Nyári gyermekhét 

Idén a vírushelyzet miatt a 

hittantábor két részletben volt 

megtartva. A második turnus az 

olimpiáról szólt, ahol 

megismerkedtünk hívő olimpikonok 

életével és megtérésük történetével. 

Napjainkat áhítattal kezdtük, ahol 

Farkas Dezső kórusvezető gitár 

kíséretével énekeltünk. Az igei 

alkalmat egy közös beszélgetés 

követte, ami lehetőséget biztosított 

arra, hogy jobban megismerjük 

egymást.  

A délelőtt folyamán 

kézműveskedésre is sor került, ahol 

együtt varrtunk, hímeztünk, 

barkácsoltunk, de legfőképpen sokat 

nevettünk. 

2020.08. 25-én Mezőhegyesre 

is ellátogattunk egy kirándulás 

keretében.  Számunkra a tábor mindig 

egy fix program, ahol végre 

kipihenhetjük az év fáradalmait, és 

feltöltekezhetünk az itteni 

közösségünkben.  
Oláh Réka és Czirok Gitta  

Nyílt nap 

2020. szeptember 13-án megtartottuk Nyílt Napunkat a Petőfitelepi 

Református Templomban. A téma nagyon nehéz és érdekes volt: Meg tudsz 

bocsátani?  Keresztyén életem legnehezebb próbatétele volt, mikor évekig 

küzdöttem, hogyan bocsátsak meg azoknak, akik bántottak, akaratlanul, vagy 

szándékosan. Egy sértő szó, vagy tett, egy gonosz pillantás elég. 

Évekig imádkoztam egyik munkatársamért, aki jó kapcsolatai révén ott 

ártott nekem, ahol tudott. Az imádságnak nagy ereje van, tapasztaltam.  Mind 

a kettőnkben volt harag, sértés, nem tudtuk elfelejteni.  Sokáig nem is 

beszélgettünk. Lassan megenyhült a hosszú viszály. Ez nem az én érdemem, 

hanem Isten kegyelme. Nem csak magunknak, hanem másoknak is meg kell 

tudnunk bocsátani. 

Megbocsátani azt jelenti, hogy készek vagyunk engedelmeskedni az 

Úrnak, hisz csak az tud megbocsátani, aki tudja, hogy Isten megbocsátott neki. 

Isten kegyelméből élünk, ezért így segít nekünk Jézus Krisztus. Ö a 

bűnbánó bűnösnek feltétel nélkül ad bocsánatot, és ezt várja tőlünk is. Csak 

így lesz lelki békességünk, és Istennel kapcsolatunk, és ez a legfontosabb az 

életünkben. 
Tandari Mária 

  

VICCES… 

❖ Vicces, hogy 500 forint olyan soknak tűnik, ha templomi perselybe kell 

tenned, de olyan kevésnek, ha vásárolni mész vele... 

❖ Furcsa, hogy milyen hosszú egy Istentiszteleti óra a templomban, de 

milyen rövidek az órák, amikor filmet vagy futballmeccset nézel... 

❖ Vicces, hogy gyakran nem tudjuk, mit imádkozzunk, de mindig van 

mit elmondanunk a barátunknak… 

❖ Furcsa, milyen nehéz elolvasni egy fejezetet a Bibliában, de milyen 

könnyű lenyelni egy bestseller 100 oldalát... 

❖ Vicces, mennyire szeretnek az emberek, egy koncerten az első sorban 

ülni, de a templomban az utolsó sorban zsúfolódnak össze. 

❖ Furcsa, hogy mennyire nehéz másoknak elmondani a jó hírt, az 

evangéliumot, de mennyire könnyű továbbadni a legfrissebb pletykákat... 

❖ Vicces, hogy Isten helyett az emberek inkább a jósokban, meg a 

horoszkópokban hisznek, de szeretnének a mennybe is bejutni ... 

❖ Furcsa, hogy milyen gyorsan terjednek a viccek az interneten, de ha 

valaki Isten üzenetét hallja, kétszer is meggondolja, hogy azt tovább adja-e  

Drága barátom! Szerinted, - vicces ez, vagy furcsa? 

Kérlek azért, - jól gondold ezt végig!  

Az üdvösségedért ennyi, talán csak megéri! 

Könyörgés 

az Istenre hagyatkozásért 

Mindenható Isten! Messze vagyunk 

Tőled zarándok utunkon. Ezért azt 

szeretnéd, hogy mi mindennek 

ellenére Igéd tanítását követve, a 

helyes utat válasszuk, s azon 

maradjunk, hogy aztán végül erről 

le nem térve, eljussunk Tehozzád. 

Kérünk arra, hogy hit által láttasd 

meg velünk, ami rejtve még, hogy 

egyedül Rajtad csüngve, s egyedül a 

Te előrelátásodra hagyatkozva, 

szilárdan higgyük, hogy 

gondoskodsz életünkről és 

üdvösségünkről, aminek 

következtében mi valóban 

biztonságban érezzük magunkat. 

Mert még ha a legádázabb vihar is 

tör ránk, mi akkor is teljes 

nyugalomban maradunk, míg végül 

az örök és lelki nyugalomhoz 

eljutunk, amit a mennyekben már 

elkészítettél számunkra a mi Urunk, 

Krisztus által. Ámen 

Kálvin János 


