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EGYEDÜL 

Ismerjük az érzést, milyen „egyedülinek” lenni, amikor valaki számára 

mi vagyunk az egyedüli társ vagy barát. Jó érzés számunkra mikor a másik 

ember oda lép hozzánk, és ezt mondja: „csak te tudsz segíteni”. 

A reformáció áldásos történései között fogalmazódott meg az „5 Sola”, 

amelyek mai napig figyelmeztetést hordoznak minden keresztyén számára. 

Nekünk olyan egyértelmű, hogy válogatunk a lehetőségek között. A 

boltban, az interneten, valamint munkahelyek és iskolák között. Ez a 

válogatás pedig megjelenik a személyes hitünkben is: ezt elhiszem, azt nem, 

ez tetszik a keresztyénségben, a másik vallás tanításából pedig valami mást 

emelek be. Összeállítunk egy saját gyakorlatot, egy saját hitet.  

Ez a válogatás azonban teljesen szembe megy Isten akaratával. Isten arra 

hív bennünket, hogy egyedül őt kövessük, egyedül az ő tanítását tartsuk 

igaznak. Miért tanít erre? Nem azért, mert elnyomó uralkodó, hanem azért, 

mert féltőn szeret. Félt és megvéd a hamis babonáktól, a különböző tanok 

hazugságától, félelmetes vagy üres tettektől.  

Féltő szeretete pedig meg is ajándékoz, hiszen értünk adta az Ő Fiát, 

Jézus Krisztust, aki egyedüli és tökéletes áldozat lett a bűneinkért. 

Isten kizárólagos követése szabadságot és életet hordoz, amit felismertek 

Jézus tanítványai, a korai keresztyének, reformátor őseink, és amit  

felismerhetünk mi is. Isten egyedüli 

Isten ma is, aki ebben a sokszínű, 

problémákkal terhelt világban is 

reménységgel teli életet ajándékoz 

nekünk, és akihez így szólhatunk: 

„Csak Te tudsz segíteni!” Ő az, aki 

egyedüli segítségünk itt a földön, és 

az Isten országában.  
Gyatyel Péter  

lelkipásztor 



OKTÓBER 31. A REFORMÁCIÓ ÜNNEPE 
 Ünnepeljük a bennünket megújító Istent,  

aki a történelem minden napján  

az életet munkálja!  

Ne ünnepeljük a félelmet, ijesztgetést,  

a halállal való játszadozást.  

Vigyázzunk gyermekeinkre, unokáinkra! 

 

Túrmezei Erzsébet 

A MINDEN, AZ MINDEN! 
"Minden gondotokat őreá vessétek" 1 Pét 5,7. 

"Minden lehetséges a hívőnek" Mk 9,23 

"Mindenre van erőm a Krisztusban" Fil 3,20 

"Mindenért hálát adjatok" Ef 5,20 

 

Minden gondomat rád vethetem. 

Nem csak az apró-cseprő gondokat, 

a nagyobbakat is. 

Nem csak a nagyokat, nehezeket, 

a legkisebbeket is! 

Mert a minden, az minden! 

 

És minden lehetséges, ha hiszek. 

Lehetetlen, megoldhatatlan, 

Elérhetetlen nincsen! 

Mert a minden, az minden! 

 

És Tebenned mindenre van erőm. 

Mindenre, sokra, kevésre, 

szűkölködésre és bővölködésre... 

Testvérek terhét vállamra vennem, 

Teeléd vinnem! 

Mert a minden, az minden! 

 

S mindenért hálát adhatok. 

Derűs napok, borús napok, 

Örömök, szenvedések... 

Mindet azért adod, 

Hogy cél felé segítsen. 

Mindenért hálaéneket mondhatok. 

Mert a minden, az minden. 

ADVENTI ALKALMAINK 

CSALÁDI KÉZMŰVES DÉLUTÁN 

 2022. NOVEMBER 26. 14 ÓRA 

Családi kézműves programok, 

karácsonyi díszkészítés, 

adventi koszorúkészítés, 

teaház a Gyülekezeti Házban. 

 

ADVENT I. VASÁRNAPJA 

NOVEMBER 27. 9 ÓRA 

Felnőtt konfirmáció, 

Hegedűsné Kovács Zsuzsa, 

zongoraművész szolgálata 

 

ADVENT II. VASÁRNAPJA 

DECEMBER 4. 9 ÓRA 

Dudás Ferenc,  

tábori lelkész szolgálata 

 

ADVENT III. VASÁRNAPJA 

DECEMBER 11. 9 ÓRA 

Hittanos gyermekek  

szolgálata 

 

ADVENT IV. VASÁRNAPJA 

DECEMBER 18. 9 ÓRA 

Szép-Szabó Dóra Cintia, 

a Szegedi Nemzeti Színház 

művészének szolgálata 

Szeretettel várunk! 

 



MAGVETÉS SZEGED-PETŐFITELEPI REFORMÁTUS HITTANTÁBORBAN 

2022. 06. 20-26. között került megrendezésre a Szeged-Petőfitelepi 

Református hittantábor, melyre több, mint 40 gyermek jött el. 

Gazdag és változatos program várta a 

táborba érkezőket. Templomi csendességgel 

indítottuk napunkat. A barátság fontosságával, a 

türelem erejével, a vendégszeretet örömével és a 

hála fogalmával ismerkedhettek meg a 

gyermekek gimnazista segítőink hétköznapi szituációinak bemutatása által, 

illetve a Bibliában fellelhető történetekben érthették meg ezeket a nagyon 

fontos fogalmakat. A közös, gitáros énektanulás és a kórusban mondott 

Igehelyek nagy hatással voltak rájuk. 

Délelőtt és délután is nyílt alkalom kézműves foglalkozásokra a 

templomkert nyitott és hűvös közösségi terében, melyek során filcből 

halacskákat varrtak és textil szatyrokat festhettek. Ezeket a csodás 

alkotásaikat a táborzáró Istentisztelet után haza is vihették. Emellett a hét 

folyamán a lasertag-et és a hagyományőrző vívó tornát is kipróbálhatták. 

A hét közepén buszos kirándulás keretében Kecskemétre mentünk, ahol 

a Planetáriumban laser show-al egybekötött foglalkozáson vettek részt a 

gyerekek, majd a református templomot és a belvárost tekintettük meg. 

A tábor ideje alatt boldogság volt látni, ahogy az első nap még 

bátortalan, félénk gyermekek hogyan oldódnak fel és találnak új barátokra a 

tábor alatt és a végén hogyan adják emlékbe egymásnak nagy örömmel és 

szeretettel az apró, kis kezeikkel vart „barátsághalaikat”. 

Felemelő érzés volt látni és hallani a sok kis gyermekhangot, amint 

kórusban éneklik „az Úr a pásztorom” és a „Szólt az Isten egykor Ábrahám” 

kezdetű éneket, illetve ahogy bátran és lelkesen, teli torokból, szépen 

artikulálva mondják el a heti 4 aranymondást is. Imádkozó szívvel Ezen a napon 

kötött az Úr szövetséget Abrámmal, és ígérte meg neki: A te utódaidnak adom ezt a 

földet gondolunk Rájuk, mert tudjuk, hogy az Úr kimunkálja a tábor alatt 

szívükbe vetett 

magokat.  

Végné  

Vásárhelyi Nóra 

gyülekezeti tag 

 

„A jó földbe vetett mag: 

azok, akik hallgatják az 

igét és befogadják azt.”  
Mk 4,20 

Támogatási azonosító: EKCP-KP-1-2022/3-000088  

Istennel az úton - Hittantábor Szeged-Petőfi telepen 2022 



HIRDETÉSEK 

Egyházközségünk Templomának megújulása után a templomkertet 

körülölelő kerítés megújítására is lehetőségünk van. Köszönjük a pénzbeli 

adományokat és a kétkezi segítséget! A kerítés elkészülte után,  

november 5-én és 12-én szeretnénk a járdát is felújítani. Kérjük a 

Testvérek segítségét, hogy ezen a két napon együtt végezhessük el a 

szükséges munkálatokat 9 és 16 óra között. 

Istentiszteletet tartunk gyülekezetünk szórványaiban, Algyőn és 

Mórahalmon. Algyő: november 27. 11 óra., december 25. 11 óra, 

Mórahalom: november 13. 15 óra, december 11. 15 óra.  

Egyházközségünk honlapján, Facebook oldalán, valamint 

gyülekezetünk YouTube csatornáján, sok érdekes és hasznos tartalom kerül 

felöltésre rendszeresen. (További részletek: www.reformatustemplom.net) 

Adományainkat az Egyházközség bankszámla számára utalással is 

eljuttathatjuk. Bankszámla szám: 56900068-10619881 Takarékbank Zrt. 

Isten áldja meg a jókedvű adakozókat! 

KÖZZÉTÉTEL 

Egyházközségünk egyesülete, az 

Együtt a Délmagyarországi Szórvány 

Református Közösségekért Egyesület 

2022. évben 350.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatást nyert el a Bethlen 

Gábor Alapkezelő által kiírt pályázaton.  

A működési költségre fordítható 

összegből irodaszereket, nyomtatót, 

irodabútort (irattároló szekrény, fotel) 

vásárolt az Egyesület.  

Pályázati azonosító: NEAG-KP-1-2022/1-000145 

 

Kiadja: a Szeged-Petőfi telepi Református Missziói Egyházközség * 6727 Szeged, Sirály 

u. 16. * Összeállította: Gyatyel Péter, Czirokné Botár Éva * 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 

REFORMÁCIÓ HETE  

2022. OKTÓBER 30. VASÁRNAP 

9 ÓRA 

Úrvacsorás istentisztelet 

a Templomban 

 

2022. OKTÓBER 31. HÉTFŐ 

18 ÓRA 

Úrvacsorás istentisztelet 

a Szeged-Kálvin téri Református 

Templomban a szegedi protestáns 

felekezetek részvételével. 
 

 

 

 


