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ENNEK ELLENÉRE IS? 
Tapasztalataink és megszokásaink nagyban 

meghatározzák a mindennapjainkat. Egy-egy 
kérdésben úgy hozunk döntést, hogy azt végig sem 
gondoljuk, hiszen már többször voltunk hasonló 
helyzetben. 

A tapasztalatok által kialakulnak a szokásaink. 
Egyszer így láttam, én is így teszem majd. Vagy 
éppen a másik ember úgy reagált, és akkor én is úgy 
fogok. Ez az automatizmus a jó dolgokban és a rossz 
dolgokban is megjelenik. 

Mi van akkor, amikor valami teljesen 
elképzelhetetlen dolog történik? Az asszonyok látták 
Jézus szenvedését és tudták, hogy annak a vége a 
halál, ami pedig azt jelenti, hogy el kell végezni a 

teendőket a sírnál. Úgy ahogy szokták. Azonban mikor a sírhoz érkeznek, 
valami teljesen mást látnak: Jézus feltámadt! 

Annak ellenére, hogy ők látták Jézust meghalni, most él, mert feltámadt. 
Ez nem felel meg az általános tapasztalatnak, és nem illik bele a 
megszokásokba. Mégis megtörtént, mert Isten nem a mi megszokásaink, 
hanem az ő terve és akarata szerint cselekszik.  

Amikor mi már lemondunk egy embertársunkról, amikor mi már 
feladnánk, vagy ott hagynánk a másikat, Isten ad újrakezdést, gyógyulást. De 
van olyan helyzet is, amikor mi magabiztosan törtetnénk előre, mikor még 
élnénk a megszokott életünket, de Isten megállít vagy elvesz. Annak ellenére, 
mint ahogy mi azt gondoltunk, máshogy történik.  

Miért? Mert Isten bölcs akarata hatalmasabb a mi gondolatainknál. Jézus 
feltámadása áttört minden szabályszerűséget és emberi gondolatot. 
Megtörtént, mert Jézus feltámadása nélkül nem lenne élet, nem lenne örök 
élet.  

Gyatyel Péter 
lelkipásztor 

„Miért keresitek  
a holtak között az élőt? 

Nincsen itt,  
hanem feltámadt.”  

(Lukács 24,5-6) 

 



HÚSVÉTRA KÉSZÜLVE 
 

2022. április 9-én, szombaton a 
Gyülekezeti Házban tartottuk húsvéti 
családi délutánunkat, ahol gyermekek 
és felnőttek együtt készültünk Jézus 
feltámadásának ünnepére. 

A közösen eltöltött idő, a 
találkozások és a gyermekek által 
készített apró díszek lehetőséget adtak 
arra, hogy oda figyeljünk az ünnep 
közeledtére. 

A hagyományos tojásfestés 
elsajátításában gyülekezeti tagunk, 
Ménesi Lajosné Jusztina volt 
segítségül. A különböző ünnepi díszek 
készítésében Dr. Szabó Márta, Kovács 
Viktória és Végné Vásárhelyi Nóra 
vezették a gyermekeket. Készült 
papírból aranyos bárányka, 
madárkalitka, és mindenki készíthetett 
magának, valamint szeretteinek 
szalvétagyűrűt az ünnepi asztalra. 

Az alkalom jó lehetőség volt a 
találkozásra, beszélgetésre. Mind a 
gyermekek, mind pedig a szüleik 
értékes időt tölthettek el virágvasárnap 
előtt. 

Minden ilyen alkalom fontos, 
hiszen a járványhelyzet alatt kevés 
lehetőségünk volt a személyes 
találkozásra, beszélgetésre. Nagy öröm 
számunkra, ha itt a gyülekezet 
közösségében együtt lehetünk, és ha 
ezeknek a találkozásoknak folytatása 
lehet más alkalmainkon. 

Gyatyel Péter 
lelkipásztor  

  

ÜNNEPI ALKALMAINK 

 
NAGYCSÜTÖRTÖK 
 2022. április 14.  

18 óra 
Istentisztelet 

NAGYPÉNTEK 
2022. április 15.  

9 óra 
Passiós istentisztelet 

HÚSVÉTVASÁRNAP 
2022. április 17.  

9 óra 
Úrvacsorás istentisztelet 

HÚSVÉTHÉTFŐ 
2022. április 18. 

 9 óra 
Úrvacsorás istentisztelet 

 

 
Szeretettek várunk 

alkalmainkra! 
 

 
„Mert úgy szerette 

 Isten a világot,  
hogy egyszülött Fiát adta,  

hogy aki hisz őbenne,  
el ne vesszen,  

hanem örök élete legyen.” 
Jn 3,16 

 
 

 
 



MIÉRT VÁLASSZUK A REFORMÁTUS HITTANT? 

A 2013/2014-es tanév óta, gyermekeink kötelezően választható hit- és 
erkölcstan oktatásban vesznek részt, melynek keretében választhat a család 
erkölcstan és a különböző felekezetek által tartott hittan közül.  

A gyülekezetünkhöz tartozó településrészeken és településeken  
5 iskolában vagyunk jelen, közel 30 hittancsoportban. Fontosnak tartjuk, hogy 
a gyermekek már iskolás korban találkozzanak Isten Igéjével, a Biblia 
tanításával, és megismerjék az a keresztyén kultúrát, amelyben élünk. A 
hittanórákon, életkoruknak megfelelő módon tanulnak bibliai történetekről, 
és azok által nagyon fontos kérdésekről: család, barátság, önértékelés, haza, 
egyház stb...   A hittanórákon éneklünk, beszélgetünk, érdekes és izgalmas 
feladatokat oldunk meg, és a közös játékra is marad idő. A hitoktatást 
gyülekezetünk pedagógiai végzettséggel rendező lelkipásztorai végzik. 

A hittanoktatás kis csoportokban 
történik, így a gyermekeknek van 
lehetőségük feltenni a kérdéseiket, 
megfogalmazni saját gondolataikat is. 
Hisszük, hogy ez a lehetőség nagyban 
hozzájárul a gyermekek hitbeli fejlődéséhez, 
egészséges önismeretük kialakulásához és 
társaikkal való jó kommunikációhoz. 

 
REFORMÁTUS HITTANTÁBOR 2022. 

2022. JÚNIUS 20-26.: 
v Énektanulás gitárral 
v Bibliai foglalkozás 

v Próbáld ki, ismerd meg tűzzománcot szakemberrel! 
v Kézilabdázás 

v Sok játék, és színes program 
v Sport- és kézművesfoglalkozások szabad téren 

v 2 fogásos ebéd a résztvevők részére 
v Szerdán kirándulás Kecskemétre  

v Vasárnap 9 órától táborzáró istentisztelet 
 

Ismerd meg képességeidet, bontakoztasd ki azokat! 



NAGYHÉT TÖRTÉNÉSEI 

Pálmalevelek az úton 

Jézus Jeruzsálembe indul tanítványaival, hogy a fővárosba érkezzen a 
Páska ünnepre. A tanítványok követik őt, úgy ahogyan tették azt az elmúlt 
három évben is. A városba érkezés előtt, egy szamár hátára ül, és úgy vonul 
be Jeruzsálembe, hiszen be kell teljesednie a próféciának: „Örvendj nagyon, 
Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik 
hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, 
szamárcsikó hátán.” (Zakariás 9,9) Az emberek, akik pedig 
hallják, hogy Jézus érkezik, pálmaágakat törnek, amiket az útra 
terítenek, és ezt kiáltják: „Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki 
jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!” (Máté 21,9) 
Várják a szabadítót, aki elhozza az ország szabadságát. De Jézus 
nagyobbat hoz: a bűntől való szabadulás ajándékát.   

Hogyan tekintesz Isten Fiára, Jézus Krisztusra?  
Hogyan dicsőíted Jézust? 

Szolgává lett király 

Az izraeli kultúra része volt a lábmosás. A hosszú út után szükséges volt, 
hogy a szolga megmossa az úr lábát. A Bibliában azonban azt olvassuk, hogy 
Jézus mossa meg a tanítványok lábát. Jézus kifejezi, hogy ő valódi Istenként, 
valódi emberré is lett, hiszen alázatos szeretetével vállalta a legnagyobb 
szenvedést is, hogy életét adja az emberért. Az Úr szolgál a 
lábmosás alkalmával, és az Úr ad szabadítást, szenvedése és 
halála által nekünk. Miért? Mert „Isten formájában lévén nem 
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem 
megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez 
hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és 
engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” 
(Filippi 2,6-8) 

 Felismered Isten szeretetét Jézus tettében? 
 Hogyan válaszolsz erre? 



Gyatyel Péter 
lelkipásztor  

  Egy asztalnál Jézussal 

 A páskavacsora közösségében Jézus elmondja, mi vár rá nagypénteken. 
Beszél árulójáról, haláláról és feltámadásáról. A vacsora legszemléletesebb 
pillanata ez: „Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, 
odaadta nekik, és ezt mondta: Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a 
poharat, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan, 
és ezt mondta nekik: Ez az én vérem, a szövetség vére, amely 
sokakért kiontatik.” (Márk 14,22-24) Jézus teste olyan 
valóságosan törik meg a kereszten, ahogyan megtörte a kenyeret, 
és olyan valóságosan ontatik ki a vére, mint ahogy ott van a bor 
az asztalon. Valóságos halál, valóságos büntetés. amit az ártatlan 
visel el a bűnösökért, értünk. Jézus szavai figyelmeztetnek és 
emlékeztetnek bennünket, amikor úrvacsorai közösségben 
vagyunk, hogy mindezt értünk vállalta. 

Húsvét ünnepén készülsz az úrvacsorai közösségre? 
Hiszed, hogy Jézusért bűnbocsánatot kapsz Istentől? 

Szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették és meghalt. 

 Jézus Krisztus elhordozta azt a szenvedést, amelyet az embert érdemelt 
bűnei által, hiszen a Szentírásban ezt olvashatjuk: „a bűn zsoldja a halál” 
(Róma 6,23). Jézus magára veszi a büntetést, hogy az ember Isten előtt 
megállhasson, és része lehessen a kegyelemben. Ez a helyettes áldozat, 
egyszeri, hiszen teljes és tökéletes. Mi emberek nem tudnánk ezt 
elhordozni, nem volna esélyünk érdemeinkből kegyelmet 
nyerni. Jézus áldozata által azonban kegyelmet kapunk, és biztos 
reménységet, ha „egy szívvel, egy szájjal dicsőítjük a mi Urunk 
Jézus Krisztus Istenét és Atyját” (Róma 15,6) Jézus szenvedése 
és halála azonban csak a húsvét hajnal fényében, a 
feltámadásban értelmezhető. Jézus legyőzte a bűnt és a halált, és 
örök életet szerzett mindannyiunknak. 

Hiszed-e, hogy mindez érted is történt? 
Hiszed-e, hogy Jézus feltámadása által örök életed lehet?  



 

TANULJUNK FÜLE LAJOSTÓL 
Füle Lajos 1925-ben 

Cegléden született. Építész- 
mérnöki diplomája lévén 1950-től 
a fővárosi Város-építési Tervező 
Intézet szakmérnöke. 

Érdemes róla tudni, hogy 
Szegeden is dolgozott, sőt Szegedi 
művészeti díj elismerésben is 
részesült. Iskolás kora óta írt 
verseket. A Kispest-Rózsatéri 
református gyülekezetbe járt 
családjával évtizedekig, ahol 
missziói gondnoki tisztséget 
viselt. 2015. április 19-én, 90. évét 
betöltve pihent el az Úrban. A 
vásárosnaményi temetőben 
kísérték utolsó útjára. 

Több verseskötete népszerű 
a hazai reformátusság között, 
hiszen olyan felfedezőútra 
visznek, amely az örökké-
valóságra mutat. 

Czirokné Botár Éva  
lelkipásztor 

 

ELJÖN AZ IDŐ 
 

Eljön az idő, 
amikor a magunk tettei 

eltörpülnek, semmivé válnak, 
és nem marad semmi más kincsünk, 

csupán Isten nagy tettei 
múltunkra nézve is, 
jövőnkre nézve is. 

 
MIT ADUNK? 

 

Ha néha évek, hónapok 
múltán egymásra akadunk, 
egymás kezébe mit adunk? 
Egymás szívébe mit adunk? 

Megáldó lelki kenyeret 
hord és kínál a szeretet. 

 
VALAKIÉRT  

 

Valakiért 
valamit meg kell tenni! 

 

Először púp a háton, 
majd háborító kötelesség, 

végül nehéz zsák, 
mit görnyedezve kell cipelni 

valahová, s akkor derül ki 
csak róla, hogy telve arannyal, 
mikor elvittük már, s letettük. 

 

Útonlevők, mi, 
megértjük-e még idejében, 

hogy életünkből az marad meg, 
amit másokért tettünk?! 



Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve! 
Jób könyve 1:21 

 

AZOK A VASÁRNAPOK… 

Nem akaródzik a fájó búcsú. Ezen a vasárnapon nem áll írásra a kezem, 
még nem fogtam fel, hogy többé nem láthatom... 

Szomorú, megrendült lélekkel vettük tudomásul, hogy Szász Sándor 
egyházközségi presbitert, egyesületünk tagját, életének 74. betöltött 
évében 2022. április 3-án vasárnap dél körül hazahívta az Úr. Újszegeden 
lakott, Debrecenben született 1947. december 29. napján. Tapasztalt 
főfúrómester a (MOL) Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt-nél. Haláláig dolgozott, 
hiszen nyugdíjazása után sem tudták nélkülözni szaktudását. Így visszahívták 
a „bányába”, ahogyan ő mondta. 

Az 1990-es évek elején egyik vasárnap fordította vissza Isten református 
gyökereihez, amikor egy hihetetlen indíttatásra be kellett mennie a Szeged-
Honvéd téri református templomba, ahol Papp László lelkipásztor fogadta, és 
ekkor 180 fokos fordulatot vett az élete. Ott maradt a templomban, hamarosan 
presbiter lett. 2013-ban erősödött meg benne a gondolat, hogy a Szeged-Petőfi 
telepi református gyülekezetbe kell jönnie. Egy vasárnap eljött, s 
lehorgonyzott. Mintha mindig idetartozott volna. Rögtön szolgálatokat 
vállalt, mindig önzetlenül segített. 

Két hete vasárnap még templomban volt istentiszteleten. Már nem ért 
haza, utolsó útja a templomba vezetett. Áldozatkész volt szolgálata, 
példamutató az adakozása, fel sem tudjuk sorolni, mi mindenben volt 
segítségünkre. Nem is szeretné, ha felsorolnánk. Személyében kivételes 
ajándékot kaptunk, távozása nagy veszteség mind egyházközségünk, mind a 
szegedi reformátusság számára. 

Legyen békességes nyugovása, legyen dicsőséges feltámadása, legyen 
emlékezete áldott szíveinkben! 

Czirokné Botár Éva  
lelkipásztor 

 
Életéért hálaadó alkalmat tartunk  

húsvét utáni vasárnap,  
2022. április 24-én, 10 órakor,  

az istentisztelet után a gyülekezetben. 



HIRDETÉSEK 

Húsvét ünnepét követően megkezdődik a Petőfitelepi Református 
Templom felújítása. A felújítás folyamán megújul a templom elektromos 
hálózata, a hangosítás, a kivetítés, valamint a falazat festése is megvalósul. A 
templom elöregedett nyílászáróit, új, fa nyílászárókra cseréljük és a templom 
lépcsője és az előtte található tér akadálymentesítése és burkolása is 
megtörténik. A kivitelezést megelőzően a templomot ki kell pakolnunk, 
amelyben a Testvérek segítségét kérjük. Időpont: április 19. (kedd) 10 óra. 
A felújítás Magyarország Kormányának támogatásával valósul meg. 
Támogatási azonosító: EEÖR-KP-1-2021/1-001447 

2022. év pünkösdjén is konfirmációra készülünk gyülekezetünkben. 6 
leány és 1 fiú készül konfirmációi fogadalomtételre. Hordozzuk imádságban 
az ő készülésüket! 

Egyházközségünk honlapján, Facebook oldalán valamint 
gyülekezetünk YouTube csatornáján, sok érdekes és hasznos tartalom kerül 
felöltésre rendszeresen. (További részletek: www.reformatustemplom.net) 

Az idei évben is megrendezésre kerül a nyári hittantábor gyermekeink 
számára. A tábort június 20-26. között rendezzük meg. Szeretettel várjuk a 
gyermekek jelentkezését! A tábor pályázati forrás bevonásával valósul meg. 
Támogatási azonosító: EKCP-KP-1-2022/3-000088 

Adományainkat az Egyházközség bankszámla számára utalással is 
eljuttathatjuk. Bankszámla szám: 56900068-10619881 Takarékbank Zrt. 
Isten áldja meg a jókedvű adakozókat! 

Az adóbevallás ideje elérkezett. Kérjük, ne feledkezzen meg az SZJA 
1%-áról, amelyet felajánlhatunk egyházunknak és gyülekezetünk 
egyesületének. 

• Magyarországi Református Egyház (Technikai szám: 0066) 
• Együtt a Délmagyarországi Szórvány Református Közösségekért 

Egyesület (Adószám: 18407323-1-06) 
 

Kiadja: a Szeged-Petőfi telepi Református Missziói Egyházközség *  
6727 Szeged, Sirály u. 16.  Összeállította: Gyatyel Péter * Telefon: +36-30/826-0590  
Honlap: www.reformatustemplom.net * E-mail: szeged-petofi.telep@reformatus.hu 
Adószám: 19982335-1-06 * Bankszámlaszám: 56900068-10619881 Takarékbank Zrt 


