
Március 

1. Február 29. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

2. Március 5. 16:00 – Világimanap. Szeged-Tarjánvárosi Római 

Katolikus Plébánia (Tátra tér 5.) 

3. Március 6. – „Kiszállás”: debreceni református fiatalok 

(teológusok) szolgálata gyülekezetünkben. Gyülekezeti ebéd 

4. Március 13. – Arcok a gyülekezetből szeretetvendégség keretében – a 

délelőtti istentisztelet után 

5. Március 17. 18:00 – Zenés áhítat: Bozóki Andrea tanítványainak 

gitár hangversenye 

6. Március 19. 14:00-16:00 – Húsvéti családi délután 

7. Március 24. 18:00 – Nagycsütörtök. Istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel 

8. Március 25. 18:00 – Passió 

9. Március 27. 10:00, 18:00 – Húsvéti istentisztelet úrvacsorai 

közösséggel 

10. Március 28. 10:00 – Húsvéti istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
 

 

Imádkozzunk 

- azokért, akik a világ minden részén hűséggel terjesztik Isten igéjét! 

- betegeinkért, családjaikért, az egészségügyben dolgozókért! 

- hogy a feltámadott Krisztus ereje adjon távlatos tartalmat 

mindnyájunknak!  

Adjunk hálát minden Istentől kapott ajándékunkért! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2016. február 28. 

3. szám 

www.honvedter.ref.hu 
 
 

„Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” 
(Ézs 40,8) 
 

Március első vasárnapja: Bibliavasárnap. 
A Szentírás a világnak a legelterjedtebb és legolvasottabb könyve, mi is 

bármikor a kezünkbe vehetjük és olvashatjuk. De gondoltunk-e már arra, hogy 
nem mindig volt ez így? Évszázadokon keresztül gyakorolták hitüket a 
keresztyének anélkül, hogy kezükbe vehették volna a Bibliát. 

A könyvnyomtatás feltalálása, a héber és görög nyelvű könyvek 
anyanyelvre fordítása tette lehetővé, hogy a 19. században a bibliatársulatok 
alapításával már nagy tételben nyomtassák a Bibliát, hogy minél többen 
hozzáférhessenek és olvashassák. 

Mi, reformátusok az Ige egyházaként tekintünk magunkra. 
Kegyességünk gyakorlásában, hitéletünkben Isten Igéjének döntő szerepe volt és 
van! A Bibliát nem lehet úgy olvasni, mint bármely más könyvet, mert a Szentírás 
Isten élő Igéje és bennünket is át akar vezetni a halálból az életre. Világosságot 
gyújt a bűn sötétségében, megvigasztal szomorúságunkban. Ezt a könyvet élővé, 
Isten Igéjévé a Szentlélek teszi számunkra. 

A Biblia az élet könyve, mert: 
1. ez a könyv mindennek a mértéke, örök mérce. Ehhez kell mérnünk 

mindent. Bűn, élet, halál kérdéseire csak ez a könyv ad hiteles választ. 
2. ez a könyv kenyér. Isten Igéjét „enni kell”, fogyasztani kell lelkünk 

táplálására, mint a mindennapi kenyeret testünk táplálására. Ha csak nézzük a 
kenyeret, attól még éhesen maradunk. 

3. ez a könyv tükör. Az ige tükrébe kell naponta belenéznünk, mert ezt 
Isten adja elénk. Ez mutat hiteles képet rólunk. Ebből látjuk meg, hogy hol van 
rajtunk valami „rendetlenség”, amit igazítani, változtatni kell. 

Adjunk hálát Istennek ezért a csodálatos ajándékáért: a Bibliáért, az 
életet adó Igéért, amely minden változás, történelmi vihar és fordulat ellenére is 
örökre megmarad. 

Kiss Ervinné 

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


A húsvéti ünnepkör református hagyományai 

 

A húsvét mozgó ünnep, a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozta meg 
pontos időpontját: a tavaszi holdtölte után következő első vasárnap. 
Legkorábban március 22-én, legkésőbb április 25-én lehet húsvét. Így 
változik a böjti időszak kezdete is. Az ünnep előtti negyven nap a böjti 
időszak, Krisztus szenvedéseire való emlékezés kezdete. 

A böjt bibliai eredetű, az ószövetségben és az újszövetségben is 
olvashatunk a böjtölés formáiról. Jézus is negyven napig böjtölt. A 
keresztyénséggel együtt jutott el hozzánk, a Kárpát-medencébe ez a 
szokás. Méltán kapta a nagyböjti elnevezést, mert ebben az időszakban 
Krisztus szenvedéseire emlékeztek elődeink. 

A nagyböjt hamvazószerdától nagyszombatig tart. 
Hamvazószerdát korábban nevezték még böjtfogószerdának, 
szárazszerdának, aszalószerdának is. Az elnevezés onnan ered, hogy a 
templomban a mise után az elmúlt évi virágvasárnapi szentelt barka 
hamuját a pap megszentelte és keresztet rajzolt a hívek homlokára. 
Hiedelem is kapcsolódott ehhez: aki hamvazkodik, nem fog fájni a feje. 

A református ember megőrizte a böjti hagyományokat, de számára 
nem a külsőségek hangsúlyosak, hanem a belső, lelki felkészülés az 
ünnepekre. Természetes, hogy bizonyos tartózkodás van az evést és ivást 
illetően, de a lényeg az emlékezés a Megfeszített Úrra, az elmélyülés 
Krisztus követésében, a kereszt titokzatos világának a lélekben történő 
befogadása. 

Nagypénteket református népünk is megtartotta szigorú böjti 
napnak. A böjti napokon tartózkodtak a hústól, a zsiradékoktól. Nyers- és 
aszalt gyümölcsöt, rántott levest, savanyú levest, főtt tésztát, 
főzelékféléket, mákos gubát, lepénykenyeret fogyasztottak. Ez 
vidékenként más és más volt a Kárpát-medencében. 

Az év folyamán a református ember életében is voltak kisebb 
böjtök: heti böjti napok, különösen a péntek. Fontosak a fogadalmi 
böjtök, református népünk ma is gyakorolja ezt a formáját a lemondásnak, 
ahogy azt gyülekezeteink életéből is tudjuk. Egyes református vidékek 
hagyományában máig él, hogy az úrvacsoravétel napján nem eszik semmit, 
míg meg nem úrvacsorázott a gyülekezet közösségében. 

(Forrás: reformatus.hu) 
 
 

Terveink tavaszra és nyárra 

 

A gyülekezet vénei (presbiterek) úgy határoztak, hogy fél- és egynapos 
kerékpártúrákat szerveznek a fiataljaink és a családtagjaik számára a tavasz 
folyamán. A célunk az, hogy élményszerűen megismerjük Szegedet és környékét, 
fizikailag felkészüljünk a nyári kerékpártáborra és még időben kiderüljön a 
kerékpárunk minden javításra szoruló hiányossága. Minden túránk csak 
kerékpárúton (vagy kisforgalmú földúton) zajlik, legkevesebb két felnőtt 
kíséretében (Nemes Gábor, Simon Döme András). Meghibásodás esetén a 
hazajutáshoz szükséges javításokat el tudjuk végezni, de ehhez legyen 
mindenkinél egy tartalék belső (és mobiltelefon). Mindhárom alkalom 8:30-kor 
kezdődik a Honvéd téren. 

1. Április 9. – Körbekerekezzük Szegedet a Petőfi sugárúton indulva a 

külső körutakon a Felső Tisza-partig, majd a tápéi komppal (ha 

működik) átkelünk a Maros árterületére. Visszatérés a Tisza-parton a 

Honvéd térre. 15-20 km. 

2. Április 30. – Honvéd tér – Petőfi sugárút – Bajai út – Kiskundorozsma 

E 5-ös úrig – az E 5-össel párhuzamosan a Bajai útig – Maty-ér – 

Szentmihálytelek –Holt-Tisza – Tisza-part – Honvéd tér. 30-35 km. 

3. Május 28. – Honvéd tér – Belvárosi híd – Alsó Kikötő sor (dél felé) – 

Tisza-töltés – Tiszasziget – Kübekháza – Klárafalva – Tisza-töltés – 

Belvárosi híd – Honvéd tér. 40-45 km. 

Minden váratlan körülmény (időjárás, technikai akadály) felülírhatja a fenti 
tervezetet Figyeljétek a híradásunkat honlapon és e-mailen. a Szeretettel várunk 
mindenkit, aki a kerékpározást kedveli – fiatalabbakat és idősebbeket, családokat 
és barátokat. 
 

*** 
 

Ez évi gyülekezeti kirándulásunkat június 30. és július 3. között kívánjuk 
lebonyolítani. Túlnyomórészt Székelyföldön (és az odavezető úton) töltjük majd 
el az időnket; a Gyilkos-tó, a Szent Anna-tó, a Békás-szoros, a Tolvajos-hágó, és 
az azok környékén elhelyezkedő települések, történelmi és természeti szépségek 
felkeresésével. A jelentkezőket a lelkészi hivatalba várjuk. 
 

*** 
 

Hittantáborunk időpontja: augusztus 1-5. Helyszíne (valószínűleg): Orfű. Aki 
jönni szeretne, kérjük, minél hamarabb jelentkezzen. 
 

*** 
 

Kerékpártábor: Dunakanyar, július első hete (részletesebben később Pető 
Tibor és Kecskés Tibor tanár uraktól). 


