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2022. Pünkösd

LVIII. szám
A NÉGY ÉGTÁJ FELŐL JÖJJ ELŐ, LÉLEK....

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. Ezékiel prófétát
időszámításunk előtt a hatodik században egy csontokkal teli völgybe vezette
Isten (Ez. 37. rész). Megkérdezte tőle: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a
csontok? Ezékiel így felelt: -Ezt csak te tudod, Uram.
Ekkor Igét kellett hirdetnie a zörgő csontoknak. A csontok nagy zörgés
kíséretében egymáshoz illeszkedtek, inak, hús, majd bőr növekedett rajtuk. A
prófétálást tovább kellett folytatnia Isten emberének. Ennek következtében
lélek szállt a holt testekbe, életre keltek. Egy hatalmas sereg lett belőlük.
A látomásból Ezékiel megtanulta,
hogy Isten lelkének nincs akadály. Aki a
teremtéskor ott volt, bármikor meg tud
eleveníteni. Még a holtnak látszó száraz
csontokat is!
Jézus Krisztus bővíti ismereteinket.
Nem elég megszületni, a csontjainkban
életnek lenni (biológiai élet), nem elég
megkeresztelkedni (vízzel). Nem elég!
Kizárólag akkor juthatunk be Isten
országába, ha a Lélek megeleveníti zörgő
csontjainkat, azaz Lélektől születik valaki. Ez csak az Ige hallgatása, olvasása
után történhet.
Ezután a Szentlélek az újjászületett embereket egy csoportba vezeti
(eklézsia-egyház). Így lesz egy gyülekezet az Isten által kiválasztottak
közössége, ahol átélik, hogy egy lélekkel itattattak át, és az életükben egyszer
csak rendbe lett minden.
Imádkoznunk kell azért, hogy Isten Lelkének szele mindegyikünket
elérjen ezen az ünnepen, még a háború sújtotta szomszédos részeken is! Az
Úr Jézus, ha ezt fontosnak tartja, számunkra nézve ez azt jelenti: kötelező.
Szeretettel kíván Szentlélekkel teljes Pünkösdöt a kedves Olvasónak:
Czirokné Botár Éva
lelkipásztor

MEGÚJULT TEMPLOMBAN
Istennek adunk hálát, hogy 2022. pünkösdjén, újra a templomban
lehetünk együtt istentiszteleten. A húsvét óta eltelt 50 napban gyülekezetünk
otthona, a Petőfitelepi Református Templom teljesen megújult.
Sokszor gondolunk azokra a református őseinkre, akik az első
világháborút követően az akkori Somogy-telepen református gyülekezetet
szerveztek, majd később templomot építettek. A mi mai feladatunk, hogy a
gyülekezet közösségét erősítsük, valamint a ránk bízott épületeket méltó
módon használjuk és fenntartsuk. Ennek a felelőségnek tudatában terveztük
el és valósítottuk meg ezt a mostani felújítást is.
A húsvét után elkezdődött felújítás keretében megújult a templom
elektromos hálózata, amely így már megfelel a vonatkozó jogszabályoknak,
kicserélésre kerültek a karzat és torony nyílászárói, valamint a falfelüleletek
javítása után megtörtént a templom festése. Beépítésre került az új hang- és
vetítéstechnika, felújításra és festésre kerültek a verébdeszkák és az előtető,
valamint új akadálymentes lépcső és rámpa épült a templom bejáratához, ahol
egy kis teret is kialakítottunk.
A felújítást követően a templom még inkább szolgálhat Isten
dicsőségére, hiszen egy szebb és korszerűbb templomban találkozhatunk
hétről hétre a mi Urunkkal az Ige által, és egymással a testvéri közösségben.
A templom előtt kialakított tér lehetőséget teremt, hogy az alkalmak után
megálljunk, és beszélgessünk egymással.
A felújítás Magyarország Kormányának támogatásából valósult meg.
(Víz és fagy által errodált Szeged-Petőfitelepi Református Templom javítása
és fejlesztése – EEÖR-KP-1-2021/1-001447)
Köszönjük
Mennyei
Füle Lajos
Atyánknak, hogy megáldotta
FOHÁSZ AUTÓVEZETŐKÉRT
gyülekezetünket a felújítás idején
is. Köszönjük a közreműködő
Te, Ki a fénynek sebességet adtál,
vállalkozóknak, szakembereknek, szárnyat a sugárnak, szélnek, madaraknak,
hogy lelkiismeretesen, legjobb védd őket is, kik szélvészként szaladnak
tudásuk
szerint
végezték
kocsijukon, a bajból annyi lett már...
munkájukat, és köszönjük egész
és annyi készül...
gyülekezetünk
támogatását:
Ne hagyd senki vesztét,
kétkezi
segítséget,
pénzbeli
ne legyen átok rajtunk a sebesség!
adományt, imádságos hátteret.
Óvj és segíts, mert tökéletlen minden:
Soli Deo Gloria!
Gyatyel Péter
lelkipásztor

a műszerek itt bennünk, s gépeinkben.

KERÍTÉS ÉPÍTÉS
A templom felújítását követően szükséges, hogy az elöregedett, fagy- és
vízkár miatt leromlott állapotú kerítés megújításra kerüljön.
Egyházkerületi, egyházmegyei és állami forrás bevonásával szeretnénk ezt a
feladatot elvégezni, azonban az egyre növekvő árak miatt, szükséges, hogy
gyülekezetünk összefogjon, és adományával segítse a felújítást, ezért
céladomány gyűjtést hirdetünk a kerítés építésére.
Adomány felajánlás módja: személyes befizetés vagy átutalás
Bankszámlaszám: 56900068-10619881 Takarékbank Zrt.
Közlemény: Céladomány - kerítés
MUNKA A SZENTÍRÁS FÉNYÉBEN
Mit mond a Biblia
a munkáról?
1.

Hat

napon

át

Mint mond a közmondás
a munkáról?

munkálkodj. 1. Akinek nincsen dolga, az másnak
okoz több munkát.
2.
Minden munkádból nyereség 2. A dolgozó öszvér többet végez,
lesz, de az ajkaknak beszédéből csak mint a lusta angyal.
szűkölködés. (Péld 14,23)
3. Aki dolgozik, attól elszállnak a
3.
Saját keze munkájával szerezze hiábavaló gondolatok.
meg a javakat, hogy legyen mit adnia
4. Dolgozhatsz túl sokat, azonban
a szűkölködőnek. (Ef 4,28)
sohasem imádkozhatsz eleget.
4.
Ha valaki nem akar dolgozni, ne
5. Aki szorgalmasan dolgozik, az
is egyék. (2Thessz 3,10)
kétszer imádkozik.
5.
Jaj annak, aki ingyen dolgoztatja
6. Ne imádkozz erődnek megfelelő
embertársát. (Jer 22,13)
feladatokért.
Imádkozz
a
6.
De az Isten ajándéka, hogy az feladataidnak megfelelő erőért.
ember eszik, iszik és jól él fáradságos
munkájából. (Préd 3,13)
(2Móz 20,9)

7.
Zúgolódás és vonakodás nélkül
tegyetek mindent. (Fil 2,14)
8.
Bármit cselekesztek, mindent
Isten dicsőségére tegyetek. (1Kor 10,31)

HIRDETÉSEK
2022. év pünkösdjén a konfirmáció alkalmával gyülekezetünkben 6
leány és 1 fiú tett konfirmációi fogadalmat. Hordozzuk az ifjú testvéreink
életét imádságban, és segítsük őket, hogy a gyülekezetünkben otthonra
találhassanak!
Az idei évben is megrendezésre kerül a nyári hittantábor gyermekeink
számára. A tábort június 20-26. között rendezzük meg. Hétfőtől péntekig
napközis jelleggel tartalmas és érdekes programokat, foglalkozásokat tartunk
az iskolás korú gyermekeknek. A szerdai napon Kecskemétre kirándulunk.
Június 26-án, vasárnap az istentiszteleten bemutatjuk a táborban tanultakat a
gyülekezetnek. További részletekért keressenek bizalommal! Szeretettel
várjuk a gyermekek jelentkezését! A tábor pályázati forrás bevonásával valósul
meg. Támogatási azonosító: EKCP-KP-1-2022/3-000088

Augusztus hónapban 3 napos kirándulást szervezünk ifjúsági
csoportunknak, a Dunakanyarba.
NYÁRI ALKALMAK
(Visegrád-Vác-Szentendre-Fót)
A
A SZÓRVÁNY KÖZÖSSÉGEKBEN
kirándulásra szeretettel várjuk 13-18
éves fiatalok jelentkezését. A pontos
Algyő
időpontért és programért kérjük
Római Katolikus Templom
figyeljék a hirdető felületeinket!
június 26. 11 óra
Egyházközségünk
honlapján,
július 24. 11 óra
augusztus 28. 11 óra
Facebook
oldalán
valamint
gyülekezetünk YouTube csatornáján,
Mórahalom
sok érdekes és hasznos tartalom kerül
Aranyszöm Rendezvényház
felöltésre rendszeresen.
június 12. 15 óra
Adományainkat az Egyházközség
július 10. 15 óra
bankszámla számára utalással is
augusztus 14. 15 óra
eljuttathatjuk.
Bankszámlaszám:
Szeretettel várunk alkalmainkra! 56900068-10619881 Takarékbank Zrt.
Isten áldja meg a jókedvű adakozókat!
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