
Április 

1. Április 3. 16.30 – Presbiteri gyűlés és könyvvásár 

2. Április 8. 14.00-16.00 – Húsvéti játszóház és könyvvásár 

3. Április 24. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

4. Április 30. – A délelőtti istentisztelet után előadás a 

reformációról és gyülekezeti ebéd 

 
 

               HÚSVÉTI ÜNNEPKÖRÜNK ALKALMAI 

 

2017. április 09. 
10.00/18.00 

Virágvasárnap 

 
Istentisztelet 

2017. április 13. 
18.00 

Nagycsütörtök 

 
Istentisztelet 

2017. április 14. 
18.00 

Nagypéntek 

 
Istentisztelet 

2017. április 16. 
10.00 

Húsvétvasárnap 

 
Istentisztelet úrvacsorai közösséggel és  

istentisztelet gyermeknek 

2017. április 16. 
18.00 

Húsvétvasárnap 

Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
(legátus szolgálatával) 

2017. április 17. 
10.00 

Húsvéthétfő 

 
Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

(legátus szolgálatával) 

 

Minden kedves Testvérünknek áldott 
húsvéti ünnepeket kíván a presbitérium. 
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"... a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik 
elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje." (1Kor 1,18) 
 

enki. Egyetlen ember sincs közöttünk, aki ne mondhatná el: 
"Az bizony nehéz időszak volt." Senki, aki el tudja olvasni 
ezeket a sorokat, azok között senki sincs, aki ne lenne 

tudatában annak, hogy az elkövetkező napokban, években még szembe 
kell néznie néhány kisebb-nagyobb megpróbáltatással. Mindnyájan sírtunk 
már, és valószínűleg fogunk is még sírni. Megesett velünk, hogy nem 
tudtuk, kihez forduljunk, kire mutat rá, kivel látogat meg Isten. 
Emlékszünk a legutóbbi időre, amikor erőtartalékaink szélén táncoltunk. 

A keresztről szóló beszéd azonban nem állt meg a 
dobhártyánknál, hanem beljebb furakodott. 

Akkor, amikor a legjobban elfeledkeztünk róla. Akkor, amikor a 
bűneink hullámai átcsaptak felettünk. Akkor, amikor a kishitűség mocsara 
kezdett elnyelni. Akkor, amikor a körülöttünk zajló események 
fojtogattak. 

Elhangzott a keresztről szóló beszéd. Szószékről, testvér szájából, 
lelkünk Ige-emlékezet raktárából.  

A bűnt lenullázó, a halált elsöprő, a menny felé kaput kitáró, 
keresztről szóló beszéd. A kiapadhatatlan erőforrás. A húsvéti örömhír. 

Kereskényi Sándor 
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Húsvéti gondolatok 

„Ne féljetek! ... Feltámadt, nincsen itt.” (Mk 16, 6 ) 

Jézus szenvedéstörténete, majd dicsőséges feltámadása után a 

Bibliában először a legtöbbet használt kifejezés – ne féljetek!. Szinte 

filmszerű kép jelenik meg előttünk, amikor elolvassuk a feltámadásról 

szóló igeszakaszt: megjelennek az asszonyok a sírnál, a hatalmas kő 

már nem zárja el a bejáratot (valaki elhengerítette), bent nem találják a 

Názáretit, s egy fehérbe öltözött ifjú közli velük, hogy Jézus feltámadt! 

Számomra, de nyilván sokak számára, ekkor nem az a jelenet 

következik, amit titokban remélünk, jelesül, hogy az asszonyok 

vidáman, derűsen veszik tudomásul a nagyhorderejű hírt, esetleg 

örömkönnyeket hullatnak, nem, ők a döbbenettől remegve elfutnak… 

Két évezred elteltével már másként tekintünk mi is a jelenetre, 

megértjük az asszonyok viselkedését. 

Világszerte készülnek a Krisztus-hívők a húsvét 

megünneplésére. Van aki, lelkében, a jézusi szenvedés megértésével és 

átélésével, van, aki a külsőségekben megnyilvánuló ünneplés 

reményével közelíti meg az eseményt. A ma embere leginkább ez 

utóbbi kategóriába sorolható. Sajnos. Ha körbenézünk, a 

mindennapok látványa ezt igazolja: rohanunk, tolakszunk, sietünk 

bevásárolni (persze, élelmiszert), mert jön az ünnep, azt pedig ily 

módon és csakis gazdagon terített asztallal lehet megülni.  

A lényeg ismét elsikkad. Nem ismerkedünk meg igazán azzal a 

történettel, amely a Golgotán fejeződik be (a Biblia napi kézbe vétele 

talán segítene ezen…), de azzal sem, hogy Jézus földi életének utolsó 

napjaiban milyen útmutatást ad tanítványainak a mi életünkre  

vonatkozóan. Merthogy a tanítványoknak átadott tanítás ma is élő, 

bennünket éltető, megújító szentencia. Örökérvényű. Különösképpen 

Felhívás 

Gyülekezetünk fennállásának hetvenedik évfordulójára készülünk. A 
májusban rendezendő, gyülekezet-történeti kiállításunkhoz 2000 előtt készült 
fényképeket keresünk (házasságkötés, keresztelő, konfirmáció, közösségi 
alkalmak). A képekért felelősséget vállalunk. Ha lehet, digitalizálva küldjék be 

címünkre (szeged-honved.ter@reformatus.hu). Ha erre nincs 
módjuk, akkor a templom missziós asztalánál vagy a lelkészi hivatalban 
szíveskedjenek leadni borítékban és a tulajdonos pontos adataival. Köszönjük. 

Presbiterválasztás – 2017 

A Magyarországi Református Egyházunk rendje szerint ez évben kerül sor a 
2018. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakban szolgálatot ellátó 
gyülekezetvezetők megválasztására.  
Presbiteri tisztségre jelölhet, és presbiteri tisztségre jelölhető az az egyháztag, 
akinek neve szerepel a választói névjegyzékben. 
Kérjük a testvéreket, hogy imádságos átgondolás után, ez év július l-jéig, aláírt 
lapon ajánljanak olyan egyháztagokat, akik az évek során gyülekezetünkben 
tettek bizonyságot Bibliát és hitvallásainkat ismerő hitükről; jó kapcsolatot 
ápolnak a gyülekezet tagjaival és jelenlegi presbitereivel, lelkészeivel; 
életfolytatásuk a Szentírás alapvető tanításain nyugszik. 
A beérkező ajánlások alapján a választási bizottság állítja össze a jelöltek 
listáját, és terjeszti azt a presbitérium elé. Az ajánlottak közül kiválasztott 
jelöltek névsorát a jelenlegi presbitérium fogja véglegesíteni, és azt - 

választásra - az őszi, egyházközségi közgyűlésünk elé terjeszteni.  
 

Segítségkérés 

A reformáció jubileumi évében nagyobb számban jelennek meg pályázatok. 

Ezekkel a lehetőségekkel gyülekezetünk is szeretne élni. Ezért olyan 

testvéreket keresünk, akiknek van gyakorlata a pályázatírásban. Érdeklődni a 

lelkészi hivatalban lehet. Előre is köszönjük a segítségüket. 



Mit csinálnak azok a Felnőtt Fiatalok? 

A Felnőtt Fiatalok köre, azaz a FeFi, ötödik éve működik és 

nyújt elcsendesedési lehetőséget a gyülekezet 25-45 év közötti 

fiataljainak, kéthetente szerdánként.  

Arra a kérdésre, hogy mit is csinálunk mi ebben a körben és mit 

jelent nekünk egyénileg és csoport szinten ez az alkalom valószínűleg 

ahányan vagyunk, annyiféle válasz születne. 

Én személy szerint a megalakulása óta rendszeresen látogatom ezt a 

gyülekezeti alkalmat. Fontosnak tartom, hogy hasonló életkorú és az 

élet nagy dolgairól hasonlóképpen gondolkodó társakkal, EGYÜTT, 

keressük a választ a kérdéseinkre, az Ige iránymutatása segítségével. 

Nagyon különböző szolgálati helyekre állított bennünket Isten. Igazán 

izgalmas megtapasztalni, hogy az éppen témát adó Márk evangéliuma 

mit üzen a jogásznak, a gyógytornásznak, a tanárnak, a 

gyógyszerésznek, vagy éppen miként gazdagodik az alkalmat vezető 

lelkész az általunk megfogalmazott gondolatok által.  

Hát ez történik ebben a körben: megpróbáljuk megérteni az Ige 

mellett, hogy mi az Istentől rendelt feladatunk, ehhez kérünk erőt 

közös imádságainkban. Bizalmi körnek is nevezzük, hiszen biztosak 

lehetünk abban, hogy a legjobb „kezekbe” tesszük le legnagyobb 

örömeinket és fájdalmainkat. Éltünk már meg közösen nagy 

mélységeket és örültünk igazán nagy csodáknak.  

Várunk szeretettel mindenkit, aki szeretne ebbe a bizalmi körbe 

tartozni. 

Jánossy Kinga 
 

 

fontos ez napjainkban, amikor a világon – ha beismerjük, ha nem - 

eluralkodott a káosz, az emberi egoizmus hihetetlen mértéket öltött, 

nem tudunk már örülni nemzeti sikereinek, a szeretet fogalma pedig 

úgyszólván ismeretlenné vált. Hogy csak néhányat említsünk… 

Krisztus halálával, életének feláldozásával megváltott 

bennünket. Harmadnapon feltámadt – örvendeznünk kell. Átélni azt 

a katarzist, amit ez az ajándék hozott számunkra! Mert ez is 

örökérvényű. 

Kisimre Ferenc 

 

 

 

Somogyi Imre: Húsvéti ének 

Bánatos éjszakán, 
Madár se szólt a fán – 
Ködös, bús tavaszon, 
Meghalt a nagy úton… 

Siratta Őt a föld, 
Nem várták: visszajött! 
Csodálatos napon 
Fényes, nagy hajnalon… 

Ki e földön megáll, 
Várja bár száz halál 
A Krisztus oldalán – 
Feltámad, igazán! 



Böjt vagy méregtelenítés? 

Az ember: test és lélek. Testünk állapota visszahat 

lelkiállapotunkra, testi egészségünk megőrzése ezért szellemi jól-

létünket is szolgálja. Az étkezési böjt közvetlen haszonnal jár: az 

önmegtartóztatás, az emésztőrendszer tehermentesítése nemcsak az 

ideális testsúly elérését segítheti elő, hanem számos emésztőszervi 

panasz is enyhülhet, a vércukor- és koleszterinszint is közelebb kerülhet 

az ideálishoz. Számos vizsgálat utal arra, hogy a csökkentett 

kalóriabevitel, amennyiben nem eredményez alultápláltságot, csökkenti 

a krónikus betegségek kialakulásának kockázatát és még a várható 

élettartamot is meghosszabbíthatja. A böjt tehát, ha csak testünk 

egészségét nézzük is, észszerű gyakorlat. Ugyanez nem mondható el a 

túlzásba vitt böjtről: a hosszú ideig tartó, egyoldalú táplálkozás (pl. 

léböjtkúra) vagy ételmegvonás fizikai leépüléshez vezet.  

A böjt ugyanakkor sokkal jobb eszköz testünk 

tehermentesítésére, mint az ún. méregtelenítés. Sokan azt gondolják, 

büntetlenül lehetnek falánkak, élhetnek egészségtelen módon, ha 

időnként méregtelenítés céljával bevesznek néhány „csodabogyót”, 

méregtelenítő teákat isznak, szaunáznak, vagy követnek más, a 

méregtelenítés ígéretét kínáló praktikát. A valóság az, hogy ezek a 

módszerek nem igazán segítenek: a méregtelenítést végző szerveink 

(vese, máj) működése ilyen módon nem fokozható érdemben, az 

elfogyasztott méreganyagok pedig nem üríthetők ki ilyen módszerekkel. 

Az egészség megőrzése szempontjából a legelőnyösebb a 

kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás, amely kiegészíthető időszakos 

böjtökkel. Mindez könnyen párhuzamba állítható a lelki egészség 

megőrzésével: a kísértéseknek ellenállni próbáló, kiegyensúlyozott 

lelkiállapotú ember böjtölése segítheti az elmélyülést, önmagunknak 

középpontba állítása helyett a közelebb kerülést Istenhez. Az erőltetett 

lelki ön-méregtelenítés, önsanyargatás (a testihez hasonlóan) tévút: a 

lerakódott „méreganyagok” eltávolítását mi nem végezhetjük el, arra 

csak Isten képes – Jézus megváltó áldozata által. – Csupor Dezső 

 

 

Túrmezei Erzsébet: A kereszt irgalmas királya 

Roskadozva, révülten kíséri. 
Arca egyre halványabbra válik. 
A Golgotát akarja elérni. 
Vele lenni … végig … mindhalálig! 

Gyökeret ver keresztfája alatt. 
Nincs erő, mely elszakítsa onnan. 
Jaj, a könnye régesrég elapadt. 
Nézi néma, fagyott fájdalomban. 

Míg a kereszt irgalmas Királya 
letekint az elalélt virágra. 
Minden szaván piros pecsét a vére: 

�Ímhol fiad! – Mintha búcsút venne! 
Édes fiát veszítse el benne, 
s találjon rá Megváltó Istenére! 

 

 


