
Április 

1. Április 7. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után, melynek 
keretében Szabó András festőművész tart előadást „Da Vinci – kód 
nélkül” címmel Leonardo da Vinci-ről. 

2. Április 7. 18:00 – Üzenet a vendégtől sorozatunkban Ribár János 
evangélikus lelkész hirdeti Isten Igéjét 

3. Április 8. 16:30 – Presbiteri gyűlés 
4. Április 14. – A délelőtti istentisztelet után a Határon túlról, nemzeten 

belül sorozatunkban Bereczky Örs ormánsági református lelkész tart 
előadást a horvátországi reformátusok helyzetéről 

5. Április 14. 18:00 – Bereczky Judit hirdeti Isten Igéjét 
6. Április 14-17. Bereczky Örs ormánsági református lelkész 

evangelizációs  sorozata (április 14-én a délelőtti istentiszteleten, a 
továbbiakban délután hat órakor) 

7. Április 21. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és a délutáni 
istentiszteleten. 

8. Április 21. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. 
Tájékoztatót tartunk a nyári gyülekezeti kirándulásról. 

9. Április 22. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 
10. Április 22. 19:00 – Zenés áhítat. Dr. Bozóki Andrea gitárművész 

tanítványai adnak hangversenyt 
11. Április 26. – Gyülekezetünk kórusa a soltvadkerti evangélikus 

gyülekezetben szolgál 

12. Április 28. – Gyülekezeti ebéd. Előtte Fábri Géza, Fábri-Ivánovics 
Tünde és zenésztársaik szolgálnak közöttünk Balassi-műsorral 

 

 

Imádkozzunk 

- azért, hogy Isten küldjön „munkásokat az aratásba”! 

- azért, hogy húsvét öröme töltse be tartósan a szíveket, a családi és a 
gyülekezeti közösségeket! 

- a református hittanoktatás beindításáért! 

- a Kárász utcai gyülekezeti házunk helyreállításáért! 
Adjunk hálát, hogy Isten meghallgatja imánkat. 
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„… aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg 
nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne.” (Jn 
4,14) 
„… a belső emberünk… megújul napról napra…” (2Kor 4,16) 
 

i tudna érzéketlen maradni a megújuló természet láttán? 
Olyan ez, mint egy jótékony hatású robbanás: hirtelen 
virágba borulnak a gyümölcsfák, kizöldülnek a rétek, 

hangos csivitelésbe kezdenek a madarak. Mindannyiunkat lenyűgöz a 
hatalmas erővel előre törő élet. 

A személyes életünkben is bekövetkezhet ilyen hevességű 
robbanásszerű megújulás: ha átadjuk magunkat Jézusnak, újjászületünk (Jn 
3,7; 16). A hideg, barátságtalan - és Isten nélküli - telünk után 
belekóstolhatunk egy élhető, szívet melengető – és Jézussal teli – tavaszba. 

Az újjászületés, természetesen, nem fizikailag jelent új életet, hanem 
egy új lelkület ez: másfajta vágyakkal, másfajta mozgatórugókkal és másfajta 
gondolatokkal. Azonnal tisztán látjuk, Isten előtt „halottak voltunk a vétkek 
miatt” (Ef 2,5), de az is világossá válik, hogy Ő életre akar kelteni bennünket. 

Ha elfogadjuk az általa kínált forrást, a Bibliát, az új életünk gyorsan 
szárba szökken. Ezen a táptalajon a Szentlélek sugallatára gondolataink 
megváltoznak. Valóságosan érezzük a Lélek újjászülő és megújító hatását, 
amelyet „kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által.” (Tit 
3,6) Megismerjük és megszeretjük Őt, követendő példát látunk Benne. 
Megújulásunknak pedig látható jegyei lesznek. Az önzésünk fokozatosan 
átadja a helyét a szeretetnek, a harag a türelemnek, a gőg az alázatnak…  

Jézus belép az életünkbe, és általunk – bizonyságtételünk nyomán – 
lép tovább azok felé, akik még nem ismerik Őt. 

Nemes Gábor 

K 

http://www.honvedter.ref.hu/


Zenés áhítat – három éve indult 

Rohan az idő: a nem is olyan régen bevezetett zenés áhítataink megérték a 
harmadik évüket. 2009 végén vettük fel a kapcsolatot az SZTE Vántus István 
Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolájának és Zeneművészeti Karának 
két művésztanárával, dr. Bozóki Andreával és Zagyi Andrással. Tanítványaik 
azóta örvendeztetnek meg bennünket koncertjeikkel havonta egy alkalommal 
a tanév idejében. Ezeken az alkalmakon is Isten szól hozzánk: közvetlenül 
egy rövid igei magyarázatban - és közvetve az Ő rejtett nyelvén, a zenében. 
Mindenkit szeretettel várunk ezekre az estekre, jó szívvel ajánljuk a kivételes 
élményt. 

Presbitérium 
 

 
 

Kedves Kollégák, Ismerősök! 
 

Fantasztikus szegedi sikerek születtek a VIII. Szakközépiskolai 
Gitárversenyen a hétvégén (március 24. előtt). A hét elindított diákból hatan 
döntősök lettek, a második korcsoportban a zsűri első díjat nem adott ki, 
megosztott második díjat Dudás Krisztián és Hart Gábor kapott, mindketten 
az én növendékeim. A harmadik korcsoportban az első Bozsóki Gergely lett 
(Pavlovits Dávid növendéke), a harmadik Bobály Áron (az enyém). Az iskola 
megkapta az iskolai különdíjat, én pedig a tanárit. Mindenkinek, akik 
szurkoltak és támogattak bennünket, nagyon köszönjük! 

Bozóki Andrea 
 

„Dicsérem az URat, amíg élek, zsoltárt zengek Istenemnek, míg csak 
leszek.” (Zsolt 146,2,3) 
 

 
 

„Dicsérjétek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfával!” (Zsolt 

150,3)  

Közlemény 
 
Értesítjük kedves Testvéreinket, hogy az egyházfenntartói díj befizetését, a 
téglajegyek vásárlását, az áldozatos felajánlásokat átutalással is 
lebonyolíthatják. Egyházközségünk bankszámlaszáma: 

10918001-00000460-56420010. 
Kérjük, ezeknél a banki műveleteknél mindig tüntessék fel a közleményben a 
befizető neve mellett az összeg felhasználásának célját is. Köszönjük. 

Presbitérium 
 

Kányádi Sándor: Márciusi versike 
 

Tavaszt csörög a szarka, tavaszt. 
Zöldülni kezd a barna haraszt. 
 

Zsendülni kezd a zsenge határ. 
Erőre kap a gyönge bogár. 
 

Szelídülnek az ordas szelek. 
Barkákat hány a bokros berek. 
 

Bukfencet vet a játszi patak. 
Már csak a hegyen látni havat. 

 

Gyermekeknek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit ábrázol a kép?  Színezd ki! Hozd el gyermek-istentiszteletre! 


