
Február 

1. Február 3. 16.30 – Presbiteri gyűlés 
2. Február 8. 16.00 – A Mustármag Családi Napközi fennállásának 

tízedik évfordulója 
3. Február 10-16. – Házasság hete 
4. Február 13. 18.00 – Két karodban – Pomázi Zoltán (a Bojtorján 

együttes frontembere, énekes, zeneszerző, dalszövegíró) előadóestje 
a házasságról, szerelemről templomunk gyülekezeti nagytermében 

5. Február 14. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 
6. Február 16. 10.00,18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
7. Február 17. – Presbiteri bibliaóra 
8. Február 20. 18.00 – Zenés áhítat 
9. Március 1. A délelőtti istentisztelet után előadás: a VMDK Szegedi 

Tagozatának legfrissebb hírei (Kisimre Ferenc és vendége) 

 

 
 
 

Imádkozzunk 

- a házasságok tartósságáért! 

- gyülekezetünk rákbetegeiért (febr. 4.: Rákellenes világnap) 

- gyülekezetünk lelki gyarapodásáért, megújulásáért! 

Adjunk hálát családi napközink tízéves fennállásáért! 
 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2020. fenruár2. 

2. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

A házasságról a Bibliában 

„Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, 
testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből 
vétetett. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és 
ezért lesznek egy testté.” (1Móz 23-24) 

„Legyen megbecsült a házasság mindenki előtt, és a házasélet legyen 
tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítéletével sújtja Isten.” (Zsid 
13,4) 

„Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az 
igazgyöngynél. Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy.” (Péld 31,10-
11) 

„Szerelmesem enyém, és én az övé vagyok, övé, ki a liliomok közt 
legeltet.” (Énekek 2,16) 

„Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza!” (Mk 10:9) 
„Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek 
gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az 
ellenségnek a gyalázkodásra.” (1Tim 5,14) 

„Ő pedig ezt mondta nekik: Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, 
házasságtörést követ el feleségével szemben; és ha a feleség bocsátja el 
férjét, és máshoz megy férjhez, házasságtörést követ el.” (Mk 10,11-12) 

„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette 
az egyházat, és önmagát adta érte.” (Ef 5,25) 

„Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az 
Úrban.” (Kol 3,18) 

„A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a 
férje iránt.” (1Kor 7,3) 

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


Mi is a Házasság hete? 

Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely 

Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család 

fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez hazai és 

nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott kifejezve 

elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára 4 kontinens 21 

országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta 

rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű 

összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság 

Hete Szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke 2013 

óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. 

„A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, 

amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az 

őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. 

A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy 

egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon 

a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget 

jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is. 

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely 

gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és 

erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló 

értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott 

közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, 

boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és 

feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és 

házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani 

azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt 

megszakadt.” 

A Házasság Hete Szervezőbizottsága 

 

 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Igézve álltam, soká, csöndesen, 

És percek mentek, ezredévek jöttek - 

Egyszerre csak megfogtad a kezem, 

S alélt pilláim lassan felvetődtek, 

És éreztem: szívembe visszatér 

És zuhogó, mély zenével ered meg, 

Mint zsibbadt erek útjain a vér, 

A földi érzés: mennyire szeretlek! 

 

Találkozásom a Biblia élővilágával – Digitális rajz- 

és fotópályázat – (Ökogyülekezeti mozgalom) 

A Bibliának fontos szereplője a gazdag élővilág: növényekkel és állatokkal 
is találkozunk nem csak történetek szereplőiként, de példázatokban, 
bölcsességmondásokban, zsoltárokban. E sokféle növény és állat többségével mai 
világunkban is együtt élünk. 

Készítsetek rajzot, festményt, montázst, fényképet vagy video installációt 
olyan élőlényekről, amelyekkel a Bibliában és a hétköznapokban is találkoztok, vagy 
éppen olyan növényekhez és állatokhoz kapcsolódó szólások mondanivalójáról, 
melyek a Bibliából erednek. 

A pályázatra három korosztályban lehet jelentkezni: 1-4. osztályig, 5-8. 
osztályig, 9-12. osztályig. 

Minden korosztály mindegyik kategóriában alkothat, melyeket 
korosztályok és kategóriák szerint külön-külön díjazunk. Egy jelentkező egy 
alkotással pályázhat. Videó kategóriában csoportok jelentkezését is elfogadjuk, de 
ez esetben kérjük, a csoport összes tagjának nevét tüntessétek fel a jelentkezési 
űrlapon. A csoportban való részvétel nem zárja ki, hogy a tagok egyénileg is 
pályázzanak egy másik kategóriában. 

A műveket digitális formában szkennelve vagy fényképezve tudjátok 
feltölteni. 

Javasolt szkennelési felbontás 600 dpi. Fényképek esetén javasolt méret 
2400 pixel a hosszabbik oldalon. Videók hossza maximum 3perc. Javasolt 
maximum 720p. 

Leadási határidő: 2020. március 21. éjfél 

Részletesebb információ: http://okogyulekezet.hu/ (a megfelelő cím 

alatt) 

http://okogyulekezet.hu/

