
Húsvéti ünnepkörünk alkalmai 
 

 

Nap 
 

Óra 
 

Alkalom 

 

Április 2. 

 

18.00 

 

Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel 

 

Április 3.  

 

18.00 

 

Nagypéntek. Istentisztelet 

 

 

Április 5. 

 

 

 

10.00 

 

Húsvétvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel 

 

18:00 

 

Húsvétvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel (legátus) 

 

Április 

6. 

 

10.00 

 

Húsvéthétfő. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel (legátus) 
 

 

„… Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. 
Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a 

harmadik napon …” (1Kor 15,3-4) 
 

 
 

Áldott húsvéti ünnepeket kíván minden 

Testvérünknek a Presbitérium. 
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„Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit 
szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! Azután így 
szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! És ettől az órától fogva 
otthonába fogadta őt az a tanítvány.” (Jn 19,26-27) 

 

ilyen különös nagypénteki esemény! Jézus ott függ a 
kereszten. Testsúlyánál mérhetetlenül nagyobb terhet 
hordoz. Azoknak az embereknek a bűneit, akik előtte 

éltek; azokét, akik azokban az órákban életben voltak; és azokét, akik 
utána születtek e világra. 
 A világ megváltásának – izmait szaggató, lelkét pokoli 
elhagyatottságra küldő – fájdalmát szenvedő Jézus lenéz a keresztről, és 
megpillantja azt az asszonyt, akit harminchárom évvel azelőtt először 
látott meg a betlehemi istállóban. 
 Mi lesz vele? Könnytől és vértől teli szemével végignéz azon a 
néhány emberen, akik a csúfolódó zsidók és a kockázó katonák között 
sírnak. Igen! Ott van az a tanítvány, akit annyira szeret! Reá bízza Máriát. 
Miért? Mert József már nem él, testvérei – Jakab, József, Simon, Júdás, és 
húgai – pedig még nem tudják kicsoda is ő, Jézus, a legidősebb bátyjuk. 
 Jézus, gondoskodott Máriáról. Jézus te melléd is rendelt valakit, 
aki tudja, hiszi, és mindig a megfelelő időben elmondja neked, hogy ki az 
a kereszten függő Jézus! A helyetted, érted, és miattad meghalt Isten! A 
Fiú Isten, aki levette rólad az Atya Isten haragját. Azért, hogy majd te is, 
újra, feltámadott testben élhess!  

El tudod ezt mondani annak, akit tereád bíz Jézus? 
Kereskényi Sándor 

 M 
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Pilinszky János: Pilátus 
 

Kemény vagy, hivatalból. 
Elítélsz, hivatalból. 
Rám nézel, hivatalból. 
 

Rád nézek mindörökre - 
rád nézek mindhiába. 
 

Itt állok mindörökre - 
itt állok mindhiába. 
 

Fölmentelek mindörökre 
 

 
 

Túrmezei Erzsébet: Nagyszombat reggel 
 

Nagypéntek este az ég feketére  
vált, s hullt a könnye, mint a zápor.  
Mosta a kormot, szennyet, port a fákról,  
mint szívünkről a vétket Krisztus vére.  
 

Ma reggelre már kicsi ablakok  
nyíltak rajta, egyre több kéklő ablak.  
Sugarak törtek át, és simogattak  
rügyet, bimbót és új akaratot.  
 

Minden azt hirdeti: húsvét lesz holnap.  
A madarak új himnuszt gyakorolnak,  
és a világ könnyben tisztulva várja,  
 

hogy legyen átoknak , halálnak vége,  
hogy felragyogjon Krisztus dicsősége,  
felzendüljön húsvét hallelujája. 

Április 

1. Március 30. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

2. Április 2. 18.00 – Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel 

3. Április 3. 18:00 – Nagypéntek. Istentisztelet 

4. Április 5. 10.00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

(este legátus szolgálatával) 

5. Április 6. 10.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel (legátus 

szolgálatával) 

6. Április 9. 19.00 – Zenés áhítat a zeneművészeti szakiskola 

gitárszakos hallgatóinak közreműködésével 

7. Április 12-15. – György András (Somorja) református 

lelkipásztor evangelizál (április 12-én, vasárnap, délelőtt is és 

délután is, a továbbiakban csak délután) 

8. Április 12. – A délelőtti istentisztelet után György András tart 

előadást a szlovákiai magyarság helyzetéről 

9. Április 20. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

10. Április 26. – A délelőtti istentisztelet után Kertész Maja 

klinikai szociális munkás tart előadást A szociális ellátások, 

támogatások, segélyek rendszere címmel 

Rendszeres alkalmaink megtalálhatóak a honlapunkon és a 

templomajtón. A változásokat a vasárnapi hirdetésekben és a 

fentebbi helyeken jelezzük. 
 

 
 

Imádkozzunk 

- hogy a húsvéti örömhír minél többünket megérintsen! 

- vigyük Isten elé a sokat szenvedő kárpátaljai magyar testvéreink 
gondját, baját, fájdalmát! 

- hogy áldás kísérje az evangelizációs alkalmainkat! 
Adjunk hálát Istennek, hogy szólhatunk Hozzá, és hogy Ő 
meghallgatja imánkat! 



A személyi jövedelemadó 2x1%-áért 

1. Ez a segítség csak 1 perc kitöltési időbe kerül. Szeretettel kérjük 
azokat a Testvéreinket, akik adófizetési kötelezettséggel 
rendelkeznek, hogy adójuk egyik 1%-át a Szeged-Kárász Utcai 
Református Missziói Házért Alapítvány számára utalják át. Az 
Alapítványunk támogatja a Kárász utcai gyülekezeti házunk 
felújítását, a hittantáborainkat, a hátrányos helyzetű Kárpát-medencei 
gyülekezeteket és a rászoruló fiatalok tanulmányait. (Részletesen és 
pontosan lásd a honlapunkon.) Adószám: 18459351-1-06 

2. A másik 1%-ot a Magyarországi Református Egyház számára 
kérjük. Technikai szám: 0066 
A személyi jövedelemadó bevallásakor mellékelni kell a rendelkező 
formanyomtatványt, amely beszerezhető 
a) kitöltve a templomunk iratszolgálati asztalánál vagy a lelkészi 

hivatalban; 
b) letölthető a honlapunkról (www.honvedter.ref.hu 

/Alapítvány+adószám). 
Köszönettel: Kuratórium 

 

 

 
 
 

Kedves Testvérek! 
 

Szeretnénk egyházközségünk adatbázisát napra késszé tenni. Ezért kérjük, 
hogy akinél az utóbbi időben valamilyen adatváltozás történt, szíveskedjen azt 
jelezni az Adatfrissítés nyomtatványon. Azokat is kérjük, akik újabban 
érkeztek hozzánk, és úgy érzik, megtalálták helyüket gyülekezetünkben, 
töltsék ki a Belépési nyilatkozatot. Mindkét nyomtatvány a missziós asztalon 
található, és itt adható le. A személyes adatokat kizárólag gyülekezeti célra 
használjuk fel. Köszönjük. 

Presbitérium 

           Történet a feltámadás és a mennybemenetel között  
 

„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá 
teremté őket” (1 Móz. 1,27) 

Lukács evangéliumában van egy történet, melyet talán ritkábban 
szoktunk idézni, kevesebbet gondolkozunk rajta, mint a húsvéton vagy a 
mennybemenetelen. Pedig olyan világról ad hírt itt Isten, amiről viszonylag 
keveset tudunk, illetve nincs is ránk bízva, hogy tudjunk róla. Ez a feltámadás 
utáni élet. Hisszük, hogy van, hisszük, hogy lesz, de nem kell kíváncsiskodnunk, 
nincs ránk bízva a részletek ismerete, talán meg sem értenénk, ha mindent 
megtudnánk róla. A feltámadt Jézus, ahogy ezt Lukács apostol evangéliumának 
21. részében leírja, megjelenik az apostolok társaságában, akik szinte értetlenül 
és hitetlenkedve fogadják. A feltámadás utáni életet az ember úgy képzelte el, 
legalábbis a középkor festményei szerint, hogy Isten a trónusán ül a fehér 
bárányfelhők között, körülötte az angyalok és az üdvözültek hada, akik dicsőítő 
éneket énekelnek. Általában ilyen képzetünk van a mennyországról, és nem igen 
tudjuk elgondolni, milyen életünk lesz ott. Ezzel szemben a lukácsi történetben 
megszólal Jézus, és a következőt kérdezi a csodálkozó tanítványoktól: van-e itt 
valami ennivalótok? És ezek után a Feltámadt jóízűen eszik a tanítványok sült 
halából. Vagyis ez a történet arra mutat rá, hogy az ember, akit a Mózes első 
könyve szerint Isten hasonmásaként teremtett az Úr, egy kicsit a földi élethez 
hasonlóan él a feltámadás után is, csupán egyetlen egy lesz, amit nem kell 
elszenvedni, a bűnt és annak következményeit. Az ember nehezen tudja 
elképzelni, hogy a feltámadás után a földi testet, mely új teremtésként jelenik 
meg, szintén táplálni kell, pedig ez a történet ebből a szempontból egyértelmű. 
Nem kell tovább gondolkoznunk azon, hogy még mi fog történni a feltámadás 
után, de a mózesi idézet, hogy az embert Isten a saját képére és 
hasonlatosságára teremtette, e történetből is egyértelműen világos számunkra. 
Valószínűleg nem véletlen, hogy az Úristen az örök életre feltámasztott 
embernek megbocsájtva nem mondja el, hogy milyen életet fogunk élni, de 
hogy nem kizárólag éneklésből és habos felhőkből áll a mennyország, abban 
biztos vagyok. Már csak azért is, hiszen a körülöttünk lévő világ folyamatos 
mozgásban és változásban van, méghozzá olyan törvények szerint, amelyet már 
az ember bizonyos mértékig felismert, minden nap többet tud meg róla, bár a 
végtelen teret és időt a három dimenzióba zárt mivoltunkban nem tudjuk 
érzékelni. De az emberi tudás már eljutott oda, hogy akár 13 dimenzió is 
létezhet, és a Jelenések könyvében fellebbenti Isten a titkot, e földi világnak 
lehet, hogy vége lesz, de utána új ég, új föld és új teremtés fog következni. Ez 
azonban már nem értelem, hanem hit kérdése. 

Kováts Gábor 

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


Krónika 

2014. május 4.- 2014. szeptember 21. 

Május 4. – Az édesanyák köszöntése a délelőtti istentiszteleten 

Május 4. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Nagy Zoltán 

történelemtanár előadása: Protestáns iskolák Erdély aranykorában 

Május 6. – Kórusunk a szegedi ökumenikus énekkarral részt vett az 

egyházzenei hónap rendezvényén 

Május 11. – A délelőtti istentisztelet után a Határon túlról - nemzeten belül 

sorozatban Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő, az Európa Tanács 

kisebbségi albizottsága alelnökének előadása A magyar kisebbségek képviselete az 

Európai Unióban címmel 

Május 17. – Szeretethíd 

Május 18. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel délelőtt és délután. Tavaszi 

vásár 

Május 22. – Zenés áhítat Zagyi Sándor és Bozóki Andrea növendékeivel 

Május 23-25. – A debreceni Református Egység Fesztiválján kórusunk 

szolgálata az összevont énekkarban és a szabadságtelepi gyülekezetben  

Május 25. – Gyermeknapi foglalkozás a gyermek-istentiszteleten. Gyülekezeti 

ebéd. Tavaszi vásár. 

Május 25. – Zenés áhítat Perneczky Balázs orgonaművész közreműködésével 

Május 29. – Áldozócsütörtök. Istentisztelet. 

Május 30. – Elkészült a REFORMÁTUS HONVÉD TÉR pünkösdi és a 

KÉZFOGÁS 2014/6. összevont száma 

Június 1. – Szabó András festőművész előadása Velence a lagúnák 

királynője címmel 

Június 2. – Évadzáró presbiteri gyűlés Tiszaszigeten 

Június 7. – Konfirmációs vizsga 

Június 9. – Pünkösdhétfő. Zenés istentisztelet. Kórusebéd 

Június 14. – Énekkarunk budakeszi szolgálata 

Június 14-21. – Vakációs bibliatábor és a kárpátaljai (Nagybereg) gyermekek 

fogadása 

Június 15. – Hittanévzáró istentisztelet. A Nagyberegi Református 

Egyházközség bemutatkozása. Gyülekezeti ebéd. Családi nap. 

Június 22-23. – Evangelizáció: Papp Zsolt református lelkész (Eresztevény) 

vasárnap délelőtt és délután, valamint hétfőn délután  

Június 22. – A délelőtti istentisztelet után Papp Zsolt előadása Mi újság 

Erdélyben? címmel 

Június 26-29. – Gyülekezeti kirándulás (Kassa – Lőcse – Poprád – 

Szepesszombat – Zakopáne – Krakkó – Selmecbánya – Léva) 

Július 6. – Dr. Zsíros Éva honvéd-orvos főhadnagy előadása Újra 

Afganisztánban, újra Afganisztánból címmel 

Július 24-27. – 14 birminghami fiatal önkéntes munkája gyülekezetünkben 

Július 28.–augusztus 1. – Hittantábor, Zánka 

Augusztus 4-15. – Lelkészeink szabadságon 

Augusztus 8-10. – Kórustábor Csurgón 

Augusztus 31. – Megjelent a REFORMÁTUS HONVÉD TÉR 6. 

(szeptemberi) száma 

Szeptember 5-14. – Manchesteri vendégeink Szegeden 

Szeptember 7. – A délelőtti istentisztelet után beiratkozás hittanra és 

konfirmációs felkészítésre. Gyülekezeti ebéd az angol vendégeinkkel. A 

Borlovagrend ajándékának átadása 

Szeptember 11. – Angol-magyar táncház 

Szeptember 14. – Tanévkezdő családi nap 

Szeptember 14. – A délelőtti istentisztelet után, a Határon túlról - nemzeten 

belül sorozatban  Nemes Gábor gondnok vetített képes előadása a nyári 

gyülekezeti kirándulásról 

Szeptember 21. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel a délelőtti és délutáni 

istentiszteleten 
 

 


