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BÉKESSÉG NEKTEK! 

Húsvét után a tanítványok bezárkózva ültek a szobában, mert Jézus halála 

után egyedül érezték magukat. Féltek és nem tudták, hogyan tovább. Ami addig 

biztosnak tűnt, az elveszett, akit követtek, már nincs velük. 

Ezen a húsvéton bennünk is megszólalnak a békétlenség hangjai, a magány, 

a félelem, a szomorúság. Már egy éve változtatja meg a járvány a mindennapi 

életünket, kialakult szokásainkat. Az elengedés és a betegekért való aggodalom 

teherként van a szívünkön. 

Feltámadása után Jézus a tanítványokat így szólította meg: Békesség nektek! 

A békétlenségbe békességet hozott, a bizonytalanba biztosat, a gyászba a 

feltámadás bizonyosságát. 

Jézus szava ma hozzánk is szól: Békesség nektek! Jézus biztos jövőt, 

segítséget és közösséget, valamint boldog célt és örök életet szerzett számunkra 

feltámadásával. A vele való közösség békességet ad a szívünkbe, mikor terhet kell 

cipelnünk, mikor elhordozhatatlannak tűnő 

terheket érzünk vállunkon.  

Ezen a húsvéti ünnepen sem lehetünk együtt 

a templomban, ami fáj sokunk számára. Kérjük, 

hogy lehessen békesség a szívünkben, és 

hallhassuk meg így is húsvét örömüzenetét. 

Tartsunk otthon csendességet, és csatlakozzunk be 

az online közvetített istentiszteletekbe is. 

A nagypénteken saját életét adó Krisztus 

húsvét hajnali feltámadása biztos zálog 

számunkra, hogy ő hatalmasabb minden földi 

dolognál. Így elé vihetjük életünk minden 

kérdését, aggodalmát és problémáját imádságban.  

Húsvét ünnepén kérjük Istent, hogy legyen a 

szívünkben tőle kapott békesség, hogy tudjunk 

azáltal élni és kitartani ezekben a számunkra 

nehéz hetekben is. 
Gyatyel Péter 

lelkipásztor 

„Isten békessége,  

mely minden értelmet 

meghalad,  

meg fogja őrizni  

szíveteket és 

gondolataitokat  

Krisztus Jézusban.” 

(Filippi 4,7) 



A BETEGSÉG JÁR KÖZÖTTÜNK 

Örök Isten, életünk eseményei a a Te 

akaratodból érkeznek hozzánk. A Bánat és a 

Szenvedés is a Te angyalaid. Te formáltad a 

telet, a Te akaratodból van hervadás. Erődet 

sokszor erőtlenségben nyilvánítod meg. 

Jóságodat sokszor akkor láttatod meg, 

amikor külső világunkat köddé és homállyá 

teszed körülöttünk. A sötétségben sokszor 

jobban látunk Téged és sóhajok közt sokszor 

hangosabban szólunk Hozzád, mint a tavasz 

és a vidám énekek idején. Gyermeki 

bizalommal kiáltunk fel Hozzád, amikor a 

betegség jár közöttünk. Aki a betegséghez 

küldöttél Orvost, aki a síróknak vigasztalást 

ígértél, aki a nyomorúságok idején 

segítséggel bíztatsz, óh, küldd el hozzánk is 

a Te angyalaidat, a gyógyulást, a 

reménységet, az egészséget.  

Atyánk, a betegágyon is lehet Hozzád 

menni, óh, de hadd menjünk egészségben és 

erőben. Lehanyatlott kezekkel is lehet 

imádni Téged, de hadd kulcsoljuk össze 

boldog hálaadásra a kezünket. Hadd 

dicsérjünk Téged, a gyógyulásnak és erőnek 

vidám énekeivel. Ne vond meg tőlünk a Te 

irgalmadat. Mindenek fölött azonban ne zárd 

le egeidet előlünk, ismertesd meg velünk 

szent akaratodat, világosodjanak meg 

szemeink előtt végzéseid. Erősítsd meg azt a 

meggyőződést szívünkben, hogy az éjszaka 

sem takarhat el Előleg bennünket. A 

betegszobában is ott lakol, a szenvedések 

csöndjében is szólasz. A kereszteket is Te 

adod vállunkra. A mi Urunk Krisztus 

nyomában vezess tovább bennünket, 

hallgasd meg a kereszthordozás útján 

szabadításért könyörgő szavunkat, a 

Krisztus nevében. Ámen  
Muraközy Gyula 

Lukátsi Vilma 

AKKOR … MI LESZ? 

Egyre többet tud már az ember, 

szédítő trónon ül az értelem, 

előtte még megszólalni sem mer, 

lenézett koldus lett az érzelem... 

Mindenkinek a zsarnok parancsol, 

a szintén trónra emelt önmaga, 

érte süketen és vakon harcol 

kegyetlenül. Egy "új kor" hajnala 

kábítja el, ha riadtan megáll, 

mert fél. Attól, hogy ez már a 

halál?! 
 

És tanácstalan sodródik tovább 

a gépcsodákat alkotó világ. 

Az Istent eltemette: sírba zárta, 

... tövissel ma már nem koronázza, 

inkább ... nevetni próbál fölötte 

a komputer-kor torzult szülötte. 
 

Talán őriztetné is a kriptát, 

mert ... ha mégis igaz lenne mindaz, 

amit lenéz, mint a hivők titkát, 

de amiről néha-néha hírt ad 

az elnémított lelkiismeret, 

hogy - harmadnapra a sír üres lett! 

S az Isten mégis ... és még ma is él, 

a Bibliában Ő üzen, beszél... 
  

Akkor ... mi lesz?  

Azt nem lehet leírni! 

A Feltámadottban hinni kell, 

Hinni, hinni! 

 



 ÚJ ÉPÜLETBEN A TEMPLOMUDVARON 

Nyári gyermek táboraink, gyülekezeti 

szabadtéri programjaink mindig ki voltak 

szolgáltatva az időjárásnak. Hol elfújta a szél a 

tábori sátrakat, hol kiszakította a műanyag tetejét a 

sok csapadékvíz. Ha nem szakította ki, olykor a 

nyakunkba 

ömlött az egész 

víz. Ezért vált 

fontossá egy 

szabadtéren 

álló, védelmet 

nyújtó tető. 

2020 év elején 

kaptunk értesítést a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-

től, hogy pályázatunkat támogatják, így tervezés és 

kivitelezés után karácsonyra elkészült a 

templomudvar új épülete: egy nyolc beton oszlopon 

álló, fával és lemezzel fedett, árammal, 

betonburkolattal ellátott közösségépítő tér. 

Külön meg kell említenem a mestereket, akik 

alapos, lelkiismeretes munkát végeztek. Tartották a 

határidőt, és példamutatóan összedolgoztak 

egymással. Szögi László tervező mérnök, Baka 

Sándor egyéni vállalkozó, kőműves, Nemes Attila 

(Nemes Tető Kft) ácsmunkák-tető-esőcsatorna, 

Balogh András térburkolat, Bozóki András 

villanyszerelés, Dencsi Mihály kőműves, a garázs 

elbontás vezetője, Farkasné Móra Andrea műszaki 

ellenőr. Köszönjük munkájukat! Isten áldását kérjük 

életükre! 

Már most látszik, milyen hasznos lesz ez az 

épület! Ha enyhül a járvány, s újra személyesen is 

találkozhatunk, szabadtérben tarthatunk majd biblia-

, hittanórákat, csoportfoglalkozásokat. 

Adja a Mi Urunk, hogy sokan töltődhessenek 

ebben az épületben az Ige szavaival, nemzedékről 

nemzedékre! Soli Deo Gloria!  

Czirokné Botár Éva 

 lelkipásztor 

ÜNNEPI ALKALMAINK 

NAGYCSÜTÖRTÖK 

 2021.04.01. 18 óra 

Istentisztelet 

NAGYPÉNTEK 

2021.04.02. 9 óra 

Passiós istentisztelet 

HÚSVÉTVASÁRNAP 

2021.04.04. 9 óra 

Úrvacsorás istentisztelet 

HÚSVÉTHÉTFŐ 

2021.04.05. 9 óra 

Úrvacsorás istentisztelet 

 

„Jézus, megállt középen,  

és így szólt hozzájuk:  

Békesség nektek!” 

Jn 20,19 

 

A járványügyi 

intézkedésekkel 

összhangban, húsvét 

ünnepén továbbra is 

 Online módon  

tartjuk meg alkalmainkat. 

Az istentisztelet 

közvetítések honlapunkon, 

Facebook és YouTube 

felületeinken is elérhető. 

Kérjük, ha az úrvacsorás 

istentiszteleten szeretne 

 élni a sákramentum 

jegyeivel, otthonában 

készítse elő azokat. 

 

 



HIRDETÉSEK 

 

Egyházközségünk honlapján, Facebook oldalán valamint gyülekezetünk 

YouTube csatornáján, sok érdekes és hasznos tartalom kerül felöltésre 

rendszeresen. Ezeken a felületeken lehetőség van az online közvetítések 

megtekintésére, valamint régebbi alkalmak felidézésére.  

Köszönjük a járványügyi 

veszélyhelyzet idején, az 

Egyházközség számára eljuttatott 

adományokat. Ebben az időszakban 

persely adományainkat az 

Egyházközség bankszámla számára 

utalással juttathatjuk el.  

Bankszámla szám: 56900068-

10619881  Takarékbank Zrt. 

A 2021/22-es tanévben is, a 

területünkön működő általános 

iskolákban biztosítjuk a kötelezően 

választható hit- és erkölcstan oktatás 

keretében a református hittanóra 

szervezését. Kérjük válasszák a 

református hittant, hogy gyermekük az 

iskolai hitoktatás keretében is 

megismerkedhessen Istennel, és 

bibliai ismereteket szerezhessen. A 

hitoktatást gyülekezetünk pedagógiai 

végzettséggel rendező lelkipásztorai 

végzik.  

Az adóbevallás ideje elérkezett. Kérjük, ne feledkezzen meg az  

Személyi jövedelemadója 1%-áról, amelyet felajánlhat egyházunknak és 

gyülekezetünk egyesületének:  

• Magyarországi Református Egyház  

(Technikai szám: 0066) 

• Együtt a Délmagyarországi Szórvány Református Közösségekért Egyesület 

(Adószám: 18407323-1-06) 

 

Kiadja: a Szeged-Petőfitelepi Református Egyházközség * 6727 Szeged, Sirály u. 16.  

Összeállította: Czirokné Botár Éva és Gyatyel Péter * 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 

HITTANTÁBOR 2021. 

Az idei évben is megrendezésre kerül 

nyári hittantáborunk 

 gyermekeink számára.  

A tábort két turnusban,  

minden nap 8 és 12 óra között 

rendezzük meg.  

I. turnus: 2021.06. 21-27.  

II. turnus 2021. 06.28-07.04.  

Program:  

Bibliai foglalkozások, kézműveskedés, 

sportprogramok, vetélkedők, 

kirándulás Szarvasra.  

További információ: 

www.reformatustemplom.net 

Szeretettel várjuk  

a gyermekek jelentkezését!  
(Pályázati azonosító: EKCP-KP-1-2021/1-000543. 


