
Február 

1. Február 2 16.30 – Presbiteri gyűlés 

2. Február 8. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. Nagy-

Abonyi Attila (VMK) előadása az áttelepült vajdaságiak 

magyarországi beilleszkedéséről 

3. Február 8-15. – Házasság hete (részletesebben szórólapon) 

4. Február 13. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

5. Február 15. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

6. Február 16. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

7. Február 19. 19.00 – Zenés áhítat a zeneművészeti szakközépiskola 

hallgatóival 

8. Február 22. – Szeretetvendégség és gyülekezeti fórum a délelőtti 

istentisztelet után  

Rendszeres alkalmaink megtalálhatóak a honlapunkon és a 

templomajtón. 

 

 
 

Imádkozzunk 

- a gyülekezet közösségében rákbeteg testvéreink gyógyulásáért! 

- a vak és gyengénlátó testvéreinkért, és új szolgálókért a vakmisszió 
területén! 

- a tartós házasságokért! 

- gyülekezetünk missziói munkájáért! 
Adjunk hálát Istennek, hogy imában szólhatunk Hozzá! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2015. február 1. 

2. szám 

www.honvedter.ref.hu 
 

„… a nyelv tűz,… senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz 
az, telve halálos méreggel.” (Jak 3,6-8) 
„Életnek forrása az igaz ember szája,…” (Péld 10,11) 
 

yelv: ez a szó egyaránt jelenti egyik testrészünket és azt a 
hangzó és írható közvetítő rendszert, amellyel kifejezzük 
gondolatainkat és érzéseinket. Alapvető fontossága van az 

emberi kapcsolattartásban A Biblia erőteljesen hangsúlyozza ezt a tényt: ”Élet és 
halál van a nyelv hatalmában.” (Péld 18,21) Ezt a hatalmat hasonlítja a szentíró 
annak a parányi tűznek az pusztító erejéhez, amely egész erdőséget képes lángra 
lobbantani (Jak 3,5). A Biblia figyelmeztet a nyelv lehetséges káros hatásaira: a 
hírbehozásra (Móz 19,16), a rágalmazásra (Péld 10,18), a harag szülte szavakra 
(Ef 4,319), a hamis esküre (Zak 8,17), a kétértelmű vagy durva tréfálkozásra (Éf 
5,4), a sértő beszédre (Péld 12,18). Az ilyen megnyilatkozások rombolóak 
lehetnek a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, a társadalomban. Féken 
kell hát tartanunk nyelvünket, hogy kedvesek legyünk Istennek. 

Ha a nyelvünk olyan pusztító is tud lenni, mint a tűz, okos felügyelettel 
használva, éltető erő is áradhat belőle. Hogyan lesznek szavaink jótékonyak? Ne 
beszéljünk fölöslegesen. „A sok beszédnél elkerülhetetlen a tévedés…” (Péld 10,19) A 
szelíd beszéd békességet sugall: „A higgadt válasz elhárítja az indulatot… ” (Péld 
15,1) Az őszinte, pontos és igaz szavakból intés szólhat: ez hasznosabb a 
megalkuvásnál és az elhallgatásnál. „Aki figyelmezteti az embereket, az végül kedvesebb 
lesz annál, aki csak hízeleg.” (Péld 28,23) A legjobban akkor járunk el, ha 
mondanivalónkat mindig az adott körülményekhez alkalmazzuk: „… milyen jó az 
idején mondott szó!” (Péld 15,23) Példánk Jézus legyen: „Ember még így soha nem 
beszélt, ahogyan ő” (Jn 7,46) – megerősítve, serkentve, bizodalmat ébresztve, irányt 
mutatva. 

„Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek 
helyesen tudjatok felelni” (Kol 4,6) Kérjünk magunknak Istentől ilyen beszédet! 

Nemes Gábor 

N 

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


Párizs után 

A nemzetközi helyzet egyre fokozódik! A tanú című filmben 
elhangzott, immár klasszikussá vált kijelentés, amelyet Pelikán elvtársnak, 
a jóhiszemű gátőrnek nyomatékosított Virág elvtárs, magas rangú 
pártfunkcionárius a rákosista időkben. Minden idők egyik legjobb magyar 
filmalkotásán jót derültünk. Napjainkban, amikor véres események 
történnek a világban, s újabban már Európa földjén is, kimondhatjuk 
ugyan a 60 évvel ezelőtti bűvös mondatot, de egészen más előjellel.  

A minden jóérzésű embert megdöbbentő és megbotránkoztató 
párizsi merénylet, amelyben 12 ember vesztette életét, nem egy elszigetelt 
terrortámadás volt. Sőt, úgy tűnik, a Charlie Hebdo szatirikus hetilap 
szerkesztősége elleni akció után – hol mérsékeltebb, hol radikálisabb 
formában – pro és kontra véleményharc folyik az eseményről. Bárcsak az 
dúlna. A kóser bolt, majd egy rendőrnő elleni fegyveres támadás folytatása 
volt a szerkesztőség elleni merényletnek. Az értelmetlen gyilkosságokra 
ellenreakció: hatalmas béketüntetés a francia fővárosban, majd a párizsi, a 
brüsszeli, a verviers-i és a németországi városokban tartott razziák 
következtek, és nyílván következnek még ezután is. Ugyanakkor egyes 
muzulmán országokban tízezres tüntetéseken éltették a párizsi 
merénylőket és bosszúért kiáltottak társaik haláláért.  

A nyugati világban a demokrácia és sajtószabadság védelmében 
emelik fel a szavukat. Viszont ott is, bár még igen halkan, megjegyzik, 
hogy a szabadság és a szabadosság együtt nem biztos, hogy a demokrácia 
része, csakúgy, mint a sajtószabadság, amelyben azért tisztelni kellene egy 
morális szintet: nem szabad gátlástalanul belegázolni az emberek vallási 
meggyőződésébe és gúnyt űzni ebből! Európában is felbukkannak 
szélsőséges „problémamegoldási” képletek. Egyik európai izraelita 
szervezet főigazgatója például azt javasolja, hogy „az EU-vezetői 
engedélyezzék a fegyverviselést a zsidónak.” Nem hiszem, hogy ez lenne a 
megoldás, csakúgy mint a további terrortámadások bármilyen létesítmény 
(dzsámik,templomok, közhivatalok, újságszerkesztőségek stb.) ellen. 

Mi, kisemberek, csak kapkodjuk a fejünket, és azt kérdezzük, mit 
tehetünk? Csak imádkozni tudunk, és imádkozzunk is - gyermekeink, 
unokáink, az egész emberiség védelme érdekében. 

Kisimre Ferenc 
 

„… azok közül, akik hallgatták az igét, sokan 

hittek…” (ApCsel 4,4) 

2014-ben szólt az IGE: 
– 111 alkalommal templomi istentiszteleten és idősek otthonában 
– 162 alkalommal délelőtti-, kora esti-, ifjúsági-, felnőtt fiatalok-, 

presbiteri-, konfirmációs-bibliaórán  
– 365 alkalommal lelkigondozói beszélgetések, látogatások során 
– 162 alkalommal vasárnapi gyermek-istentiszteleteken, gyülekezeti 

hittanórákon 
– 504 tanítási órán az általános iskolákban 
– 96 alkalommal óvodákban tartott hittanórákon 
– hittantáborban a naponkénti csoportos bibliaórák, a reggeli és esti 

áhítatok során 
– 16 keresztelésen 
– 11 konfirmációs fogadalom előtt 
– 5 házasságkötésen 
– 26 temetésen 

 
1969 fő vett úrvacsorát a templomban, az idősek otthonában, kórházban 
és otthonukban 
 
2014-ben 735 nyilvántartott egyháztagunk közül 254 fő szerepelt választói 
névjegyzékünkön (18. életévüket betöltötték, rendszeresen részt vesznek 
úrvacsorai közösségeinkben, az egyházközség anyagi terheit hordozzák).  
 

Két felhívás 
1. Szeretettel kérjük kedves Testvéreinket, hogy templomunk 

virágokkal való díszítése érdekében tekintsék meg a feliratkozási 

listát, és vállaljanak el egy-egy vasárnapot. Köszönjük. 

2. Február 22-én gyülekezeti fórumot tartunk a délelőtti istentisztelet 

után. Kérjük Testvéreinket, hogy erre az alkalomra gyűjtsék össze 

azokat a javaslataikat és vállalásaikat, amelyek a missziói 

feladatunk, a hit- és gyülekezeti életünk javítására vonatkoznak. 

Szeretettel várjuk a gyülekezetért felelősséget vállaló 

egyháztagjainkat. 


