
Rendkívüli alkalmaink januárban 

 

1. Január 8. – A délelőtti istentisztelet után vetített képes úti 

beszámoló Izraelről 

2. Január 8. – A délelőtti istentisztelet után újévi kórusebéd 

3. Január 13. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

4. Január 15. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

5. Január harmadik hete: Ökumenikus imahét (részletesebben lásd 

később) 

6. Január 29. –  A délelőtti istentisztelet után előadás a reformációról, 

majd gyülekezeti ebéd 
 

 

 
 
 

Imádkozzunk 

- azért, hogy a keresztyén felekezetek minél nagyobb számban 

találjanak egymásra Krisztusban!  

- azokért is, akik nem tudnak imádkozni! 

- az üldözött keresztyénekért! 

- a leprásokért és minden szegénységgel, nyomorultsággal sújtott 

testvérünkért!  

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2017. január 1. 

1. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 
 

„… a mi üdvözítő Istenünk… azt akarja, hogy minden ember 
üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” (1Tim 2,4) 
 

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn 
3,16) 

 

„Boldog újévet!” – Az óév utolsó és új év első napjai között ez a 
köszöntés-kívánság hallható mindenütt: családban, baráti társaságokban, 
munkahelyeken, utcán, boltokban… Az előttünk álló esztendő lapjai még 
üresek, – sokat várunk az elkövetkező 365 naptól. 

„Boldog új évet, és – tesszük hozzá – mindenek előtt jó 
egészséget!” Valóban, az egészségünk közelről érint bennünket. Ha 
ismerőseink körében a gyógyíthatatlan betegekre gondolunk, nyugtalanság 
fog el. Igen, az egészség a legfontosabb, hiszen az életünk a tét. 

De csakugyan ez a legfontosabb?  
Tekintsünk csak Isten fenti „újévi kívánságára”, melynek 

teljesítésére most újabb (évnyi?) esélyt kaptunk. „A mi üdvözítő Istenünk” 
a javunkat akarja, azt akarja, hogy mindnyájan megismerjük igazságát. 
Azért küldte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust a földre, hogy utat nyisson 
maga felé, hogy igazi kapcsolatot teremtsen az emberekkel. Cserébe 
szeretetet, békességet és megbocsátást kíván tőlünk.  

„Boldog új évet!” – mondjuk mi is, és azt kívánjuk 
mindnyájunknak, hogy új esztendőnket Mennyei Atyánkkal való találkozás 
hassa át, aki szeret minket: keres, hogy megmentsen az örök életre.  

Az örök élet ígérete pedig csak fontosabb az örök egészségnél … 
Nemes Gábor 

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


Fogadalmak, ígéretek, remények 

Nem győzöm kapkodni a fejem: hihetetlen adathalmazok 
röpködnek a levegőben arról, hogy mennyit fogyasztott a karácsonyi 
ünnepekre a magyar népesség. Ezermilliárdnál is többet. Forintban. 
Ennyit költött ajándékokra, ételre, italra, utazásra, szórakozásra, petárdára, 
maszek- tűzijátékra. Távol áll tőlem, hogy az irigység legapróbb jelét is 
kimutassam, mert tudom, mindenki arra költi a pénzét, amire akarja. (A 
lényeg azonban most is kimaradt, jelesül, hogy voltaképpen mit is 
ünnepelünk?! A Megváltó születésére esetleg felszínes utalások 
történtek…) 

Elfogyott hát a halászlé, a szárma, a bejgli, a rekesz sör és a 
borkereskedéseket megszégyenítő italválaszték. Jöhet a fogyókúrázás, a 
koplalás. Meg a fogadkozás. Jövőre okosabb leszek, nem eszem ennyit, de 
nem ám! Meg egész évben mértékletesebben fogyasztok. Talán a pohár 
fenekére sem nézek oly gyakran! Drágább a cigi, néhány hónap múlva 
eldobom az utolsó szálat… Megígérem, hogy ezután nem kések el a 
suliból, az egyetemről, a munkahelyemről, a randevúmról, az edzésekről, 
sokkal tisztelettudóbb módon beszélek a szüleimmel, a nagyszüleimmel, 
nem „vegzálom” a fiatalabb testvéreimet, tehát jobb leszek, mint idén. 
Sajnos gyakran már a fogadalomtétel elején érezzük, hogy nehezen 
teljesíthető ígéretek ezek. Különösképpen akkor, ha nincs mögöttük 
kapaszkodó, támaszték, az erőt adó Gondviselő kegyelme. 

Gyökössy Endrétől kölcsönöztem az alábbi gondolatokat, úgy 
érzem, egy évindító dolgozatba mindenképpen beleillenek: 

„S ha a világ sorsa nem is rajtam múlik, de az igen, hogy az én életemben, 
családom életében háború lesz-e vagy béke az új évben? Hogy indulatos mérgemet 
rakétázom-e szeretteim és barátaim felé vagy az Úrban és az Úrtól kapott türelmemet 
és szeretetemet? Hogy énemmel „sivatagot” teremtek-e magam körül vagy életet: 
Jézussal? 

Mit hoz hát az új esztendő? 
Értem már, Uram! Számomra ez így hangzik: én mit viszek bele ebbe az új 

esztendőbe, hogy megújult lehessek?...” 
Ha így fogjuk fel az előttünk álló évet, a türelmet és a szeretetet 

árasztjuk környezetünk felé, akkor az már a remény kategóriája. 
Tartozzunk ez utóbbiba! 

Kisimre Ferenc 
 

2017 – Jubileumi emlékév 

A protestáns világ 2017-ben ünnepli a reformáció kezdetének 500 
éves jubileumát, a Kárpát-medence reformátussága emellett saját hitvalló 
közössége megalakulásának 450. évfordulóját is. Magyar református 
közösségünk kialakulásában ugyanis az 1567-es debreceni zsinat 
tekinthető mérföldkőnek, melyen a helvét irányzatot követő protestánsok 
elfogadták a II. Helvét Hitvallást és a Tiszántúlon létrehozták első 
egyházszervezetüket. 

A jubileumi év megnyitó ünnepsége 2017. január 6-án, vízkereszt 
napján lesz Budapesten, a Művészetek Palotájában. A reformáció 
emléknapján, október 31-én pedig nagyszabású református találkozót 
rendeznek a fővárosi Papp László Sportarénában. Az emlékévre több 
mint kétszáz programot készítenek elő országszerte 

(Forrás: reformatus.hu) 

2017 – Gyülekezeti kirándulás 

Jövőre, Isten segítségével – első alkalommal – gyülekezeti 
csendeshetet szervezünk Beregdarócon június 26. és 30. (hétfő-péntek) 
között. A Hét Csillag Üdülő- és Konferencia-központban teljes ellátást és 
kétágyas, fürdőszobás elhelyezést kapunk. A délelőttöket lelki 
feltöltekezéssel (áhítatok, előadások, beszélgetések) töltjük, a délutánokat 
fakultatív kirándulások színesítik.  

Jelentkezési határidő: 2017. február 28. 
 

„Miben segíthetek? / Mire lenne szükségem?" 

 
Újra szeretnénk elindítani korábbi kezdeményezésünket. 

Hasznosnak tartjuk, ha ily módon megbízható szakembereket, 
szolgálattevőket, önkéntes és méltányos fizetéssel ellátott, megbízható 
munkaerőket, tudnánk ajánlani egymásnak. 

Kérjük azokat, akik bármilyen szakértelemmel, szabad idővel 
rendelkeznek, illetve szükségük van szakértelemre, segítségre, jelezzék a 
lelkészi hivatalban! 


