
Húsvéti alkalmaink 

 

Március 19.  
14:00-06:00 

 

Húsvéti családi délután 

 

Március 20. 10:00 
 

Virágvasárnap. Istentisztelet kórusunk 
szolgálatával. Gyermek-istentisztelet  

 

Március 20. 18:00 
 

Virágvasárnap. Istentisztelet 

 

Március 24. 18:00 
 

Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

 

Március 25. 18:00 
 

Nagypéntek. Passió, istentisztelet 

 

Március 27. 10:00 
 

Húsvétvasárnap. Istentisztelet kórusunk 
szolgálatával. Gyermek-istentisztelet. Úrvacsora. 

 

Március 27. 18:00 
 

Húsvétvasárnap. Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

 

Március 28. 10:00 
 

Húsvéthétfő. Istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel 

  
 

 
 

„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem 

feltámadt.” (Lk 24,5-6) 
 

Áldott húsvéti ünnepeket kíván minden 
Testvérünknek a presbitérium 

 
 

S z e g e d - H o n v é d  T é r i  R e f o r m á t u s  E g y h á z k ö z s é g  g y ü l e k e z e t i  
l a p j a  

6 7 2 0  S z e g e d ,  K á r á s z  u .  1 5      T e l e f o n :  6 2 /  4 2 6  9 0 2  
E - m a i l :  szeged-honved.ter@reformatus.hu 
H o n l a p :  w w w . h o n v e d t e r . r e f . h u  

 

„Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és azt 
kérdezgették: Ki ez? A sokaság ezt mondta: Ez Jézus, a galileai 
Názáretből való próféta.”(Mt 21,11) 
 

Húsvéti bánat és öröm 
Virágvasárnap érkezett Jeruzsálembe. Szamárháton. Nem díszes 

szerszámmal ékesített paripán, nagy kísérettel és hangos kürtszóval. Nem, ő 
ezzel a jószággal azt bizonyította, hogy Isten fiaként is az egyszerű nép közé 
tartozik. Jézust hatalmas tömeg fogadta. Máté, Márk és Lukács szerint az 
emberek felsőruhájukat vetették le és azt terítették elé, János evangéliumában 
pedig pálmaágakat dobtak az útra. A pálmaág a győzelem jelképe, a sokaság talán 
ezzel is annak az elvárásának, reményének adott hangot, hogy Jézus által a római 
uralom alól való felszabadulást várja. Ő azonban nem a politikai indulatok által 
gerjesztett kívánalmaknak akart megfelelni, hanem ennél sokkal többet akart 
nekünk adni: a megváltást. 

A Bibliát forgató ember számára a jeruzsálemi fényes bevonulást követő 
hét eseményei ismertek. Az utolsó vacsora a tanítványokkal, Júdás árulása, 
virrasztás és könyörgés a Gecsemámé-kertben, Jézus elfogatása, kihallgatása, 
megkínzása, majd keresztre feszítése és kínhalála. Úgy tűnt, győzött az emberi 
rosszindulat, irigység, féltékenység, aljasság, tudatlanság, kétszínűség (merthogy 
azok, akik néhány nappal azelőtt még hozsannáztak a prófétának, most kórusban 
kántálták a „Feszítsd meg!”-et), de mint kiderült, mindez csupán pirruszi 
győzelem volt. Ahogyan arról többször is beszélt a tanítványainak (Mt 17,23), 
harmadnapon eljött dicsőséges feltámadásának ideje. 

Jézusba vetett hitünk ad nekünk olyan lelki erőt, amely átsegít 
bennünket a nehézségeken, a megpróbáltatásokon, sőt a mindennapok 
feladatainak hibátlan elvégzésére ösztönöz. Ebből „terem” szívünkben a 
szeretet, ami magunkat és környezetünket is építi, jobbá, szebbé teszi. S 
emlékeztet: „… én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig!” (Mt 28,20) 

Kisimre Ferenc 
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A legnagyobb református ünnep 

1958 tavasza, nagypéntek reggel. Akkoriban még nem volt tavaszi 

szünet, indultam reggel az egyetemre, és a háziasszonyom, Irén néni, 

megjegyezte, ugye tudja, hogy ma van a legnagyobb ünnepük, nagypéntek? 

Természetesen tudtam, hogy nagypéntek van, készültem is este a 

Szabadság téri református templom istentiszteletére elmenni, azonban se 

akkor, sem most nem osztályoztam magamban az egyházi ünnepnapokat, ma 

sem tudnám megmondani, hogy van-e ilyen, hogy legnagyobb ünnep. 

Szaladjunk végig a jeles ünnepnapokon. Karácsony, virágvasárnap, 

nagypéntek, húsvét, pünkösd. vajon melyik a nagyobb, vajon melyik a 

fontosabb? Úgy gondolom, egyiknek sincs értelme a másik nélkül. Ha 

karácsonykor az Úristen nem küldi el a fiát a békesség üzenetével, ha 

nagypénteken az emberi és sátáni gonoszság nem juttatja keresztre, ha 

húsvétkor nincs feltámadás, és pünkösdkor a Szentlélek kitöltetése, akkor az 

egésznek nincs értelme, akkor nincs kereszténység, nincs megváltás.  

Ha saját életemet végiggondolom, legalább ilyen fontosak azok a napok, 

amikor valamilyen sorsdöntő kérdésben szólt hozzám Isten. Személyesen 

kaptam üzenetet nem egy esetben: akkor, amikor kérdeztem valamit, vagy 

amikor nem is számítottam rá, de utólag nagyon fontosnak bizonyult. 

Körülbelül 12 éves lehettem, mikor a vasárnapi iskola vezetője mindenképp ki 

akarta belőlem szedni, hogy hozzám mikor szólt először Isten. Egyszerűbb lett 

volna valami dátumot mondani, de annak ellenére, hogy szinte minden 

vasárnap ott voltam a templomban, úgy éreztem, hozzám személyesen még 

ilyen üzenet nem érkezett, és et nem is tagadtam le. Rá egy hétre azonban, egy 

vasárnap esti istentiszteleten, valami furcsa soha nem felejthető élmény ért. 

Szinte arról kaptam üzenetet, hogy mert múlt vasárnap nem hazudtál, ezért 

most megszólítalak és azt mai napig nem is tudom elfelejteni. Az már 

emberileg a csodák közé számítandó, hogy mikor a kislányomat először 

elvittem hittanórára, ugyanezt az igét olvasta a lelkipásztor, és ugyanazt a 

történetet közvetítette. Éppen ezért úgy gondolom, nem az az igazán nagy 

ünnep, amit a naptár piros betűkkel jelöl, hanem az, amelyiken kérdéseimre, 
 

 

 

 

Kirándulási terveink tavaszra és nyárra 

 

A gyülekezet vénei (presbiterek) úgy határoztak, hogy fél- és egynapos 

kerékpártúrákat szerveznek a fiataljaink és a családtagjaik számára a tavasz 

folyamán. A célunk az, hogy élményszerűen megismerjük Szegedet és környékét, 

fizikailag felkészüljünk a nyári kerékpártáborra és még időben kiderüljön a 

kerékpárunk minden javításra szoruló hiányossága. Minden túránk csak 

kerékpárúton (vagy kisforgalmú földúton) zajlik, legkevesebb két felnőtt 

kíséretében (Nemes Gábor, Simon Döme András). Meghibásodás esetén a 

hazajutáshoz szükséges javításokat el tudjuk végezni, de ehhez legyen 

mindenkinél egy tartalék belső (és mobiltelefon). Mindhárom alkalom 8:30-kor 

kezdődik a Honvéd téren. 

1. Április 9. – Körbekerekezzük Szegedet a Petőfi sugárúton indulva, a 

külső körutakon a Felső Tisza-partig, majd a tápéi komppal (ha 

működik) átkelünk a Maros árterületére. Visszatérés a Tisza-parton a 

Honvéd térre. 15-20 km. 

2. Április 30. – Honvéd tér – Petőfi sugárút – Bajai út – Kiskundorozsma 

E 5-ös útig – az E 5-össel párhuzamosan a Bajai útig – Maty-ér – 

Szentmihálytelek –Holt-Tisza – Tisza-part – Honvéd tér. 30-35 km. 

3. Május 28. – Honvéd tér – Belvárosi híd – Alsó Kikötő sor (dél felé) – 

Tisza-töltés – Tiszasziget – Kübekháza – Klárafalva – Tisza-töltés – 

Belvárosi híd – Honvéd tér. 40-45 km. 

Minden váratlan körülmény (időjárás, technikai akadály) felülírhatja a fenti 
tervezetet Figyeljétek a híradásainkat honlapon és e-mailen. Szeretettel várunk 
mindenkit, aki a kerékpározást kedveli – fiatalabbakat és idősebbeket, családokat 
és barátokat. 

Gyülekezeti kirándulás: június 30. és július 3. között. Székelyföld történelmi 
és természeti szépségeit (Gyilkos-tó, Szent Anna-tó, Békás-szoros, Tolvajos-
hágó) fogjuk megtekinteni. Részvételi díj kb. 35000 Ft (magába foglalja a szállást 
Szováta közelében, Vármezőn, 2-3 ágyas, külön fürdőszobás elhelyezéssel, a 3 
reggelit és a biztosítást). Jelentkezés a lelkészi hivatalban. 

 

Hittantábor: augusztus 1-5. Orfű. Aki jönni szeretne, kérjük, minél hamarabb 

jelentkezzen a lelkészi hivatalban. 

Kerékpártábor: Dunakanyar, július első hete (részletesebben később Pető 

Tibor és Kecskés Tibor tanár uraktól). 



Harcom a húsvéttal 

Sokszor küzdöttem a húsvéttal. „A keresztyénség legnagyobb ünnepe 

ez” harsogjuk, kemény identitással, veretes szavakkal, kárhoztatva a világot, 

hogy miért nem értik ezt meg. Bezzeg a negédes karácsony – utalunk vissza a 

csillogó, fenyőillatú szép percekre. Sosem szerettem ezeket a dörgedelmeket, 

mert valami megmozdult a lelkemben, a gyomrom összeszorult, és üresség 

volt – küzdöttem a húsvéttal. Talán tizenhat éves lehettem, amikor először 

gyürkőzni kezdtem vele. Nagyszombat éjszakáján feküdtem az ágyamban, a 

parókián - lelkészgyerekként nőttem fel. Nem tudtam aludni. Forgolódtam, 

küzdöttem, birkóztam a húsvéttal. A bűneimet láttam magam előtt, nem 

hagytak nyugodni és aludni. Újabb és újabb vétkeket köhögött fel a 

lelkiismeretem, úgy éreztem, sosem kapok bűnbocsánatot. Már a húsvéti 

napfelkeltét, a feltámadt Jézust vártam. Aznap némi megnyugvást végül az 

úrvacsora hozott.  

A szent vacsorában átélt katartikus érzést mégsem ezen a húsvéton 

éltem át, hanem 2013-ban, egy erdélyi faluban, Magyarózdon. Nagyszombatot 

és húsvét vasárnapját is az ott működő szenvedélybetegekkel foglalkozó 

református intézetben töltöttem, mint újságíró. Abban az évben ott kellett 

megküzdenem a húsvéttal, ráadásul a születésnapomon. Nyugtalanított 

minden, nyomasztott a légkör. Úgy éreztem, a világ végén vagyok, félezer 

kilométerre Szegedtől, messze a családomtól, akik nélkülem ülték körül a 

születésnapi tortámat, amíg én függőkkel töltöttem a húsvétot. Kik ők nekem? 

Forrongtam. Aztán beléptem a templomba. Elkezdődött a húsvéti 

istentisztelet. Az úrvacsorához – helyi szokás szerint – csoportokban 

mentünk ki. A szenvedélybetegségükkel harcolókkal álltam ki az úrasztalához. 

Megrendített az érzés, hogy bűnös gőg volt lenézően tekinteni a körülöttem 

állókra, én sem vagyok különb senkinél, én is a bűnbocsánatért állok 

közöttük, én is találkozni jöttem Jézussal. Aztán végre megéreztem, hogy 

eljött, és átölelt a Megváltóm, aki emlékeztetett arra, miattam is szögeztetett 

fel a keresztre, nagypénteken. Sírtam, megállíthatatlanul, de már nem a 

kifáradt harctól vagy a forrongástól, hanem a hálától. Azóta nem harcolok a 

húsvéttal, hanem emlékezem arra, hogyan ölelt át Jézus a hegytetőn, 

húsvétkor.           Hegedűs Márk 

 

 

problémáimra olyan személyes üzenetet kapok, melyet nem akarok, és nem is 

lehet elfelejteni. Számomra legnagyobb ünnep az volt, amikor Szegedre 

visszaérkezve, egy vasárnapi istentiszteleten a számomra ismeretlen lelkész, 

olyan igét idézett, amely akkor is és ma is nagyon fontos dolgokat mondott 

számomra: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökre ugyanaz.” (Zsid 13,8) Persze 

nagyon fontos a karácsony, a húsvét, a pünkösd és a többi egyházi ünnep, a 

legfontosabb mégis az, amikor személyesen kapunk üzenetet Istentől –, 

figyelmeztetést, útmutatást vagy ígéretet. 

Kováts Gábor 

 

 

Túrmezei Erzsébet: A nagyheti titok 

Mi magyarok nagyhétnek nevezzük, 

de vajon átéljük-e nagy csodádat, 

fakad-e belőle új élet, erő, 

kíséri-e könnyes bűnbánat? 

Megragadjuk-e újra meg újra 

az értünk átszegezett szent kezet? 

Megváltónk most is felénk nyújtja, 

s hazafelé, a cél felé vezet! 

Hogy fiatalon rátalálhattam 

felejthetetlen pillanat, 

életem örök csodája, 

nagyheti titka marad! 



Krónika 

2015.05.03. – 2015.10. 31. 

Május 3. – Anyák napi megemlékezés a délelőtti istentisztelet keretében 
Május 5. – Dr. Baranyai László presbiter testvérünk temetése  
Május 5. – Szent Rókus templom: az egyházzenei hónap keretében a szegedi 
ökumenikus kórus részeként énekel kórusunk 
Május 7. – Zenés áhítat: a zeneművészeti szakközépiskola gitárszakos 
hallgatóinak hangversenye 
Május 10. – Kisimre Ferenc újságíró előadása a délelőtti istentisztelet 
után: Együtt érzünk, imádkozunk, segítünk - Kárpátaljáról a média szemüvegén 
keresztül 
Május 10. - Orosz Sándor volt gyülekezeti tagunk búcsúztatása az újszegedi 
református templomban 
Május 14. – Áldozócsütörtök. Istentisztelet. 
Május 23. – Konfirmációs vizsga 
Május 24. – Pünkösdvasárnap. Délelőtt és délután istentisztelet úrvacsorai 
közösséggel (délután legátus szolgálatával) 
Május 24. – Megjelent a REFORMÁTUS HONVÉD TÉR pünkösdi száma 
Május 25. –  Pünkösdhétfő. Zenés istentisztelet kórusunk szolgálatával és 
úrvacsorai közösséggel (legátus) 
Május 25. – Kórusunk évadzáró ebédje a délelőtti istentisztelet után 
Május 26. – Az Asszonykör évadzáró összejövetele 
Május 29-30. – Szeretethíd: önkéntes munka a Kárász utcai Missziói Házban, a 
Református Temetőben és a templom körül 
Május 31. – A délelőtti istentisztelet keretében gyermeknap, az istentisztelet 
után gyülekezeti ebéd 
Május 31. –- Zenés áhítat Radnai Tamás orgonaművész közreműködésével 
 Június 1. – Tiszasziget, évadzáró presbiteri gyűlés 
Június 6. – Szeged-Honvéd tér: presbiterképzés. 
Június 13-20. – Kárpátaljai gyermekek nyaraltatása 
Június 14. – Hittan évzáró családi nap és gyülekezeti ebéd 
Június 16-19. - Vakációs bibliahét 
Június 19. – Bűnbánati istentisztelet 
Június 21.– Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. A délelőtti istentisztelet 
után dr. Molnár Zsolt előadása Indiáról 
Június 25-28. – Gyülekezeti kirándulás (Mezőség) 
Június 27. – Kórusunk részvétele az újszegedi énekkarral a Református énekek 
hangversenyén a MüPá-ban 
Július 6-10. – Kerékpártúra a Balaton körül 

Július 13-17. – Hittantábor (Zánka) 
Július 19. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Augusztus 3-19. – Lelkészeink szabadságon 
Augusztus 6-9. – Kórustábor, Noszvaj 
Augusztus 23. – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
Augusztus 30. – Vetített képes élménybeszámoló a balatoni 
kerékpártúráról 
Szeptember 6. – A délelőtti istentisztelet után családi nap. Gyülekezeti 
ebéd. Beiratkozás hittanra, konfirmációra. 
Szeptember 7.- Presbiteri gyűlés: a lelkészlakás megtekintése 
Szeptember 13. – A délelőtti istentisztelet után élménybeszámoló a 
gyülekezeti kirándulásról (Kisimre Ferenc) 
Szeptember 13. – Zenés áhítat Dóbisz Áron orgonaművész 
közreműködésével 
Szeptember 19. – Presbiterképzés Makón 
Szeptember 19. – Kórusunk szolgálata a Szeged-Petőfitelepi református 
Egyházközségben  
Szeptember 20. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és a délutáni 
istentiszteleten 
Október 3. – A történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegye 
utódegyházmegyéinek találkozója Békés városában 
Október 4. – Zenés istentisztelet Nagy Gerda orgonaművész 
közreműködésével 
Október 8. – Zenés áhítat a Konzervatórium növendékeivel 
Október 10.  – Temetőtakarítás 
Október 11. – Szeretetvendégség: Idősek napja a délelőtti istentisztelet 
után 
Október 18. – A délelőtti és délutáni istentiszteleten úrvacsorai közösség 
Október 25. –  Megjelent a REFORMÁTUS HONVÉD TÉR és a 
Kézfogás összevont, reformációs száma 
Október 25. – A délelőtti istentisztelet után Nagy Zoltán ny. tanár 
előadása Magyarok a Kárpát-medencében címmel 
Október 26. – Lelkészeink beköltözése a Kárász u. 15-be 
Október 25-31. – Protestáns Napok 
Október 31.  – A Protestáns Napok záró alkalma templomunkban (az 
egyesített protestáns énekkar szolgálatával) 
 

 


