
 
 

 
 

 
  

 

Kárász Izabella: 
KÖNYÖRGÉS HÚSVÉTHOZ 
 
Húsvét! 
Ragyogd be nagypénteki gyászunk, 
Hogy ne fájjon az emberek romlása, 
Hogy legyen minden sírba betett 
szívnek csodálatos, nagy, szent 
feltámadása! 
 
Húsvét! 
Hirdesd, hogy nem hal meg a lélek, 
Nem sínylődik a poklok kapujában, 
Ha elfogadja Urának a Mestert, 
Egy csodálatos feltámadásban! 
 
Húsvét! 
Támaszd fel mindazt, aki meghalt, 
Holt szívvel bolyong, keresvén a 
tájat, ahol megsebzett, megkínzott 
szívére nagypéntek után húsvét 
üdve árad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istentiszteleti alkalmaink: 

 
 

Szeged-Petőfi telep 

Református Egyház 

Sirály utca, Szellő sarok 

 
 

2015 Húsvét XXXIII. szám 

 

Vas. 09.00 Istentisztelet (párhuzamosan gyermekek számára is) 
Kedd 17.00  Bibliaóra (szept.-jún.) 
Kedd 18.00,  Érdeklődők alkalma, felnőtt konfirmációs óra (szept.-jún.) 
Csüt. 18.00  Szenvedélybetegek bibliaórája 
Péntek 16.45 Hittanórák (szept.-jún.) 
Mórahalom „Aranyszöm” Rendezvényház: minden hónap második vasárnap du. 15.00 
Algyő Római Katolikus Templom minden hónap negyedik vasárnap de. 11.00 
 

HÍREINK: 

 Gyülekezeti énekkarunk szolgálatát hallgathatjuk meg 2015. április 12.-én vasárnap 9.00 

órakor Istentisztelet keretében. Ez a Húsvétot követő vasárnap lesz. 

 A Kárpátaljaiak megsegítésére adományokat gyűjtöttünk három vasárnap. A bajban levők 

számára csodálatosan meg tudott nyílni szívünk: A Kárpátaljaiak számára 76.100 ft-ot tudunk átadni. 

 Jelenleg négy felnőtt testvérünk részesül konfirmációs felkészítésben. 

 Gyülekezetünkben szenvedélybetegek csoportja működik minden csüt. 18.00 -kor. Hívjuk 

erre az alkalomra azokat, akik változtatni szeretnének jelenlegi életvitelükön. Várjuk azokat is, akik 

elhivatottságot éreznek a szenvedélybetegségben levők megsegítésére. 

 Gyülekezetünkben internetes levelezőlista működik. Mindig aktuális híreket, video feltöltéseket, 

gyülekezeti témákat követhetük nyomon. A levelező lista nyílt, akit érdekel, feliratkozhat rá. Feliratkozási 

szándékukat kérjük, Nagy Imre Zsolt testvérünknél jelezzék. 

 Honlapunk folyamatosan frissül, érdemes oda is ellátogatni. Kiss Ibolya testvérünknek 

köszönjük a gondozását! www.reformatustemplom.net 

 Istentisztelet minden vasárnap 9.00 órakor 

 Bibliaóra keddenként 17.00 órakor 

 Hittanórák péntekenként 

 Nagypénteki Istentisztelet: 17.00 órakor, Húsvét mindkét napján 9.00 Úrvacsorával 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT ALKALMAINKRA! 

Egy idős testvérnél vagyok, aki 

októberben tölti 90. évét. Egy éve nem tud 

kimozdulni otthonából, ezért látogatni 

szoktam. Most Húsvét alkalmából úrvacsorát 

vittem számára. Szeret beszélni életéről, én 

pedig szeretem hallgatni, mert leülepedett 

életbölcsesség árad belőle. 

Elmondta, hogy fiatal házasokként vasárnap a 

templomba jártak, de azután, hogy sorba jött a 

három gyermek, s nagy volt a föld, lassanként 

elmaradt a templom. A sok munka azonban 

soha sem akart elfogyni. Sóhajtva mondta, 

hogy pont a leglényegesebb dolgot hagyta 

elmaradni életéből. Most, idős fejjel nagyon 

megbánta, hogy azokban az években nem járt 

az Isten házába. Jó lenne ezt elmondani az 

embereknek –folytatta-, hogy idős korukra ne 

járjanak úgy, mint ő, aki pótolhatatlan hibát követett el. A megbánás nagy benne. Most 

menne, de nem tud. Sokkal erősebb tudott volna lenni lelkileg, a gyermekek máshogy 

nőttek volna fel, áldások maradtak el, valami lángot nem őrzött. Isten szava ellen 

vétett, amikor feleslegesnek tartotta a templomot. 

Telnek az éveink, tisztázódnak dolgaink. Újra és újra tapasztaljuk, hogy a Szentírásnak 

igaza van, érdemes eszerint élni, erre alapozni. Az egyik meghatározó tanítása a 

Bibliának, éppen most, a húsvéti ünnepköri tanítás; hogy Jézus a Golgotán szenvedett, 

mert ott a bűnömért tett eleget. 

„Ó Golgota, gyásznak hegye, hol Jézus értem vérezett. 

 

HÚSVÉTI LÉNYEG 

 

http://www.reformatustemplom.net/


Irgalmas Istenünk, 

azokért könyörgünk ma, akik elnyomják 

embertársaikat, ültesd szívükbe a türelem és mások 

tiszteletben tartásának szellemét. Formáld át 

gyűlöletüket és lenézésüket együttérzéssé. 

Könyörgünk Hozzád, Atyánk, Istenünk a 

hatalmasokért és befolyásos emberekért: adj nekik 

elszántságot, hogy küzdeni tudjanak a 

vallásszabadságért és a szolidaritásért. Ébressz 

bennük felelősséget a kisebbek védelméért. 

Imádkozunk hozzád minden menekülő testvérünkért. 

A Közel-Keleten, Irakban, Szíriában, 

Törökországban: őrizd meg a Te Fiadba Jézus 

Krisztusba vetett szilárd hitüket, légy számukra 

menedék és oltalom a szükség idején, remény a 

próbákban, vigasztalás a félelemben és gyászban. 

Te hozd létre a vallások és kultúrák megértő 

együttélését. 

És magunkért is hadd könyörögjünk, Urunk Istenünk! 

Mutasd meg nekünk azt a módot, ahogyan 

kifejezhetjük szenvedő testvéreink iránt 

együttérzésünket, hogy a távolból is segíteni tudjunk 

nekik. 

Tégy bennünket kitartóvá a könyörgésben minden 

üldözött keresztyénért szerte a világon. Urunk, 

bízunk irgalmadban, s magasztalunk jóságodért, a 

Te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen 

svájci református ima a keresztyénüldözés 

világimanapjára, 

Fordította dr. Békefy Lajos református lelkész 

Ó Jézusom, hogyan lehet, hogy 

így szeretsz Te engemet?”-

énekeljük. 

E lapszámunkkal a megfeszített 

és feltámadott Krisztusunkat 

szeretnénk dicsőíteni. S hirdetni: 

boldogok, akik nem látnak és 

hisznek. Valamint erősíteni a 

kedves Olvasókat abban, hogy 

minden perc, és óra, amit Isten 

ügyére szentelnek, legyen az 

Bibliaolvasás, Istentisztelet, 

diakónia, segítség, szolgálat, nem 

felesleges idő. Valójában nekünk 

van szükségünk rá. Hogy a 

lényeget ne hagyjuk elmaradni az 

életünkből.  

Kedves Olvasók! Kívánok olyan 

ünnepet, hogy miután vége lesz, 

érezzük, a lényeg nem maradt 

ki! 

Áldott Húsvéti Ünnepeket 

kívánok! 

Czirokné Botár Éva lelkész 

 
KÖNYÖRGÉS ÜLDÖZÖTTEKÉRT 

ÉS ÜLDÖZŐKÉRT 
 

Napjaink egyik legnagyobb 

válsága és drámája a közel-keleti 

keresztyének elüldözése 

szülőföldjükről, ahol őseik 

századokkal megelőzve az iszlám hatalomra jutását, békés és csendes keresztyén életet 

éltek. A még ma is arám nyelvet beszélő asszír keresztyéneket ugyanúgy elüldözik 

szülőföldjükről szélsőséges terroristák, mint a szír és káld egyház híveit. Irakból, 

Szíriából már több, mint négy millióan mentek el, s élnek városnyi sátortáborokban 

nagy családjukkal a kurdok földjén vagy Libanonban, Jordániában. Nekünk hívőknek 

legfontosabb feladatunk és teendőnk most értük a folyamatos egyéni és közima, 

otthoni csendességben és templomi istentiszteleteken egyaránt. Hallgassa meg Isten a 

sok millió keresztyén imáját a sok millió üldözött keresztyénért és üldözőiért!  

(Dr. Békefy Lajos)  

Imádkozom családomért 
Köszönöm Uram, hogy szülővé tettél, hogy életem hatással lehet a következő nemzedékre is! Kérlek, 

segíts, hogy gyermekeim előtt olyan példa lehessek, akire büszkék lehetnek, ha felnőnek! Áldj meg Uram, 

féltőn szerető szívvel, hogy védelmezni és óvni tudjam őket, és segíts, hogy tudjak számukra teremteni 

egy vidám és szerethető otthont! Segíts, hogy sose legyek türelmetlen meghallgatni őket, hanem inkább 

megerősítsem őket abban, hogy mennyire értékesek és fontosak számomra! Az Úr Jézus nevében 

kérlek, hallgass meg engem! Ámen 

***** 

Úr Jézus! Köszönöm, hogy mindhalálig kitartottál értem! Kérlek, segíts, hogy én is mindvégig hűséges 

tudjak lenni szeretteimhez, és sosem adjam fel őket! Köszönöm, hogy a Te kezed messzebb ér, mint az 

én hitem. Kérlek, segíts, hogy én is kitartóan tudjam szeretni családom minden tagját! Áldj meg Uram, 

hogy a szeretetet ne csak emlegessem, hanem meg is tudjam élni a gyakorlatban! Ámen 

Dr. Gál Imre református presbiter 

 

MI VÁLTOZOTT MEG MANAPSÁG? 

 

MEGVÁLTOZOTT A TÁRSADALMI KÖRNYEZET 

Honnan? Hová? 

A korábbi lakóhelyről Elvándorlás indult meg a nagyobb 

településekre 

a lakóhelyi, szomszédi közösségekből új közösségi formákba (sport, 

munkatársi, valláspótló ideológiák, 

banda …) 

a vasárnapi gyülekezeti közösségekből munkába, hobbiba, háztájiba, 

shoppingolásba 

a családi kötelékből virtuális közösségekbe, (Facebook, G+, 

internetes fórumok…) 

DRÁMAIAN MEGVÁLTOZOTT AZ INFORMÁCIÓS KÖRNYEZET IS 

Honnan? Hová? 

Szűkös információ-forrású környezetből Információ túlbőségbe 

a lelkipásztor mint tekintélyből az erkölcsi véleményt formáló 

médiához (TV, rádió, újság….) 

a biblikus világszemléletből világnézeti véleményformáló az iskola 

lett 

a szigorú közerkölcs kivetette magából a 

deviánst 

tekintélyvesztés, nincs abszolút mérce 

a gyülekezet egyben információs fórum is 

volt 

felszínes, meg nem „emésztett” 

ismerethalmaz az ellenőrizetlen 

hírforrásokból 

Megjelent a Presbiter folyóirat 2015. március-áprilisi számában 14. lap 


