
Február 

1. Február 7-14. – Házasság Hete Szegeden. A záró alkalom 

templomunkban az ökumenikus énekkar szolgálatával 

(részletesebben később) 

2. Február 14. 10:00 – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után, 

Arcok a gyülekezetből (beszélgetés egy házaspárral) 

3. Február 18. 18:00 – Zenés áhítat: a zeneművészeti szakiskola 

növendékeinek gitárkoncertje 

4. Február 19. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 

5. Február 21. 10:00 és 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

6. Február 21. – A délelőtti istentisztelet után Lichtenegger Gyuláné 

Csorja Zsuzsánna síremlékének megkoszorúzása (a kórusunk 

szolgálatával) 

7. Február 22. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

8. Február 28. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. 

Szabó András festőművész előadása: A Biblia a festészetben 

9. Február 28. 18:00 – Üzenet a vendégtől. Igét hirdet Balogh 

Barnabás baptista lelkész 

10. Február 29. 16:30 – Presbiteri gyűlés 
 

 

Imádkozzunk 

- hogy a házastársak együttélésük biztos alapját Jézus Krisztusban 

találják meg! 

- a gyülekezetünk diakóniai munkájáért, diakónusaiért! 

- azért, hogy böjtölésünk kedves lehessen az Isten előtt! 

- betegeink gyógyulásáért! 

Adjunk hálát meghallgatott imáinkért! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2016. január 31. 

2. szám 

www.honvedter.ref.hu 
 
 
 

„Mert az Isten országa köztetek van.” (Lk 17, 21) 

Vannak az ember életében olyan pillanatok, amikor egészen 
biztosan tudja, érzi minden porcikájával, szinte kézzel foghatóan a 
Szentlélek jelenlétét és valahogy megérinti az a gondolat, hogy „ez most 
nem a kérés, hanem a hála pillanata” kell, hogy legyen. Kegyelmi állapot 
ez, amikor végre együtt mozdulunk a Lélekkel és mintha nem is a saját 
akaratunk irányítana, hanem valami sokkal magasabb rendű indulat. 
Ilyenkor végre átengedjük szívünk trónját Annak, Aki egyedül méltó arra, 
hogy ezt a helyet elfoglalja és az ego rémuralma néhány pillanatra felenged 
dermedt állapotából. Végre hagyjuk, hogy a Lélek munkálkodjon bennünk 
és általunk, és nem álljuk útját Urunk áldásainak. Néhány pillanatra „kerek 
lesz a világ”, és minden mélységes értelmet nyer az életünkben, még az is, 
ami fáj, még az is, aki árt. Mintha pár másodpercre bepillantást nyernénk 
Isten csodás „tervrajzai” közé, megsejtenénk Teremtőnk mérhetetlen 
szeretetét és belesimulnánk az Ő akaratába. 

Lehet, hogy napi bibliaolvasásod, imádságod, szolgálatod során 
minden alkalommal érzel ilyet, testvérem. Az is lehet, hogy csupán 
egyetlen egyszer az életben tapasztalod ezt. De egyben biztos lehetsz: 
tökéletes bizonyítéka ez az állapot annak, hogy Isten országa itt van… itt 
van közöttünk.  

Szombathelyi Nóra 
 

 

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


Kézen fogva 

Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy jóleső 
érzéssel távoztunk a januári ökumenikus imahét alkalmairól. A nyolc 
helyszínen – a Kálvin téri református templomban, a piarista templomban, 
a dómban, az evangélikus templomban, a baptista imaházban, a Kalkuttai 
Boldog Teréz anya templomában, a Tátra téri római katolikus 
templomban és a Honvéd téri református templomban – hallott 
igehirdetések, az útravalóul kapott megerősítések szilárdabbá tették az 
egységbe vetett hitünket. Nem mintha eddig kételkedtünk volna, hogy 
mekkora szükség van a felekezetek közötti kapcsolatokra, a rendszeres 
párbeszédre, mégpedig nemcsak a lelkészek között (szerencsére Szegeden 
ez már évtizedek óta jól működik), hanem köztünk, az istenhívő közösség 
között is. Tisztában vagyunk azzal, hogy ki kell zárnunk a gyakran még 
mindig tapasztalható önzés, kicsinyhitűség, irigység minden ódiumát, nem 
szabad bezárkóznunk az apró elefántcsonttornyos hajlékunkba, 
elhárítanunk mások közeledését, eltolni magunktól a felénk nyújtott kezet. 
Ellenkezőleg: meg kell ragadnunk minden kezet, a más felekezetekből 
érkező testvéreink segítségét, támogatását, felelnünk a kérdéseikre, nekünk 
is pártfogolnunk kell őket. 

Milyen szépen hangzik mindez! Csupa jó szándék, megértés és 
optimizmus szövi majd át ezután a mindennapjainkat! Azért ne legyen 
teljesen felhőtlen az örömünk. Tudniillik, néhányszor találkoztunk azzal a 
megjegyzéssel is, miszerint még mindig nem érezzük át teljes mértékben 
az ökumené jelentőségét, fontosságát. S ez minden szintre vonatkozik. Itt-
ott ezt olvasom egyébként az egész országban megjelenő sajtóban is. 
Magyarán: a nyolcnapos imahét elteltével visszazökken minden a régi 
kerékvágásba, jelentkeznek azok az anomáliák, amelyeket írásom elején 
idéztem. Lohad a lelkesedés, lassan elfelejtődnek azok az ígéretek, 
fogadalmak, amelyeket tettünk az alkalmakon, s amelyekért közösen 
imádkoztunk, kértük a Mindenhatót, hogy segítse ezek megvalósulását.  

Mindebből eredően pedig egyértelmű a feladatunk: nemcsak a 
fennkölt pillanatokat nyújtó imahét alkalmával kell Hozzá fordulnunk, 
hanem a jövőben is. Így tehetünk eleget annak az igei elvárásnak, amelyet 
lettországi keresztyén testvéreink küldtek idén: 

„Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1Pt 2,9) 

Kisimre Ferenc 

 

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 mára 4 kontinens 21 
országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta 
rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű 
összefogásával. 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. 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: hazassaghete.hu) 
 

 

Kedves Gyerekek! Megfejtéseiteket várjuk a templom bejáratánál elhelyezett 
Imakérések feliratú dobozba! Amennyiben elhozzátok, jutalomban fogtok 
részesülni. A mostani kérdések megválaszolásához el kell olvasni Mózes 

második könyvének 3. és 4. fejezetét!  
 

1. Mik voltak Mózes kifogásai a feladatával kapcsolatban? 

 
2. Kinek a helyére kell bevonulniuk? 

 
3. Hogyan mutatkozik be az Úr? (név?) 

 
4. Hogyan jelenik meg az Isten ebben a történetben? 

 
5. Milyen feladatot kapott az Úrtól Mózes? 

 
6. Kinek a juhait legeltette Mózes? 


