
Rendkívüli alkalmaink februárban 

 

1. Február 12-19. – Házasság Hete Szegeden (részletesebben lásd a 

szórólapokon) 

2. Február 12. – A délelőtti istentisztelet után az Arcok a 

gyülekezetből sorozat újabb bemutatója 

3. Február 16. 18.00 – Zenés áhítat a Zeneművészeti Szakközépiskola 

gitárszakos hallgatóival 

4. Február 17. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

5. Február 19. 10.00 – A Házasság Hete záró istentisztelete: igét 

hirdet Kondé Lajos római katolikus plébános, közreműködik a 

Szegedi Ökumenikus Kórus 

6. Február 20. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

7. Február 26. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után: 

Kereskényi Sándor előadása az előreformátorokról 
 

 
 

 
 
 

Imádkozzunk 

- azért, hogy a házastársak Istenben találják meg szövetségük alapját 

és biztonságát!  

- azért, hogy szeretetszolgálatunkat mindenkor örömmel végezzük! 

- a református kórházlelkészekért! 

- az üldözött keresztyénekért!!  

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2017. február 5. 

2. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 
 
 

„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok 
Istened!” (Ézs 4,10) 
„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát 
adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” 
(1Thessz 5,16-18) 
 

„Mindenkor örüljetek!” – olvastuk január elején az első 
thesszalonikaiakhoz írt levélben. Milyen csodálatos életprogram ez! Pedig 
hajlamosabbak vagyunk az elkeseredésre, vagy arra, hogy összeroskadjunk 
az élet terhei alatt. El kell ismernünk, mindannyiunk élete tele van 
gonddal, megpróbáltatással, tragédiával. 

Pál apostol így adja meg a lélek nyugalmának a csüggesztő 
helyzetekre is érvényes titkát: „mindenért hálát adjatok”. Vannak olyan 
nyilvánvaló jótétemények, amelyért könnyű köszönetet mondanunk 
Istennek – erről se feledkezzünk el! –, vannak azonban olyanok, 
amelyeket jóval nehezebb megköszönnünk. 

Tudjuk, hogy Isten szeret minket: ami velünk történik, az Ő 
akaratából történik – a mi javunkra. Mindezt jól tudjuk, mert a Biblia így 
tanítja. Az viszont kérdés, hogy ezt el tudjuk-e hinni, meg tudjuk-e élni. Kérjük 
Istentől, hogy segítsen az átélt próbatételekre úgy tekinteni, mint amelyek 
Tőle jönnek. Kérjük, hogy ezeket bizalommal fogadjuk el, mert ha a 
szenvedést megengedte életünkben, az csak az Ő ránk vonatkozó 
jóakaratú terveiből (azaz szeretetéből) származhat. 

Így találjuk meg Istenben örömünket és bizalmunkat. Így leszünk 
élő bizonyságtevői az isteni kegyelemnek, mert az látszani is fog rajtunk.  

Nemes Gábor 
 

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


Mi 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 

(Forrás: http://hazassaghete.hu/) 
 

 

A bibliaolvasás öt mozzanata 

1. Röviden imádkozom, hogy Isten segítse megértenem hozzám 

szóló üzenetét. 

2. Elolvasom a soron következő szakaszt többször is, egyre 

lassabban. 

3. Kérdéseket teszek fel: miről is van itt szó, mit mond ez a rész 

Istenről, mit mond az emberről, vajon mit üzen általa most nekem 

Isten? 

4. A legfontosabbakat egy-két mondatban felírom egy füzetbe. A 

leghangsúlyosabb bibliai verset könyv nélkül megtanulom, 

napközben is ismételem. 

5. Nyugodtan, részletesen imádkozom. Imádságomat hálaadással 

kezdem, bűnvallással, majd Isten elé hozom mások problémáit, 

végül könyörgök magamért. 

(Forrás: Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja) 

 

 

Táncház 

Február 10-én fél 6 órai kezdettel gyermekeknek. fiataloknak, 
felnőtteknek farsangi, télűző táncházat rendezünk templomunk 
gyülekezeti termében. Teával, zsíros kenyérrel várunk minden olyan 
kedves gyülekezeti tagot, aki testvéri közösségben vidáman szeretné 
eltölteni ezt a néhány órát. Mindenkit nagy szeretettel vár a Missziói 
Bizottság. 
 

 

 


