
Rendkívüli alkalmaink januárban 

1. Január 11. – Presbiteri bibliaóra 

2. Január 14. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

3. Január 16. 10.00. és 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

4. Január 18. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

5. Január 16-23. – Ökumenikus imahét (részletesebben később) 

 

 
 

Weöres Sándor: Újesztendő 

Új esztendő küszöbét 
       hó fedi, 
örökzöldjét zivatar 
       tépkedi. 

Újesztendő fut tovább: 
       fény-özön, 
virágnyitó kikelet 
       ránk köszön. 

 

Aztán az év közepe, 
       nyár heve, 
megérik a gabona 
       sűrüje. 

Túl az esztendő felén 
       itt az ősz, 
piros, kék gyümölcs virít, 
       lomb esőz. 

 
Túlsó küszöbét megint 
       fedi hó. 
Ha nem töltöd hasztalan, 
       az a jó. 

 
 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2022. január2. 

1.  szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

Felelősségünk 

„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt  
keressük…” (Zsid 13,14) 

 

... de amíg keressük, igyekszünk eleget tenni Istentől kapott 
feladatainknak. Idén választások lesznek. Keresztyénként, úgy vélem, 
felelősségünk részt venni a közügyekben, így szavazni mindenképp. 
Hatalmas a felelőssége a politikusoknak, akik keresztyénként úgy döntenek, 
elindulnak a voksoláson. Sokat csámcsognak rajtunk, a kereszténységünkön 
– miattuk is. Millióknak ők adják a viszonyítási pontot, hogyan is viselkedik 
egy hívő ember. „A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti 
saját mohóságuk.” (Példabeszédek 11,6) 

Bárhogy is lesz, az országunk közös. Imádkozzunk minden jelöltért, 
politikusért, függetlenül attól, melyik párt indítja őket, hogy tisztességes, 
feddhetetlen, az országot gazdagító munkát végezhessenek. Kívánom, minél 
többük jelmondata legyen a következő Kálvin idézet: „Soha nincs olyan 
nyomorult idő, hogy az ember becsületes ne lehetne.” 

Hegedűs Márk 
 

 

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


Ökumenikus imahét 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége 2017-ben elfogadta, hogy az 
Ökumenikus Imahét országos nyitó istentiszteletének vasárnapja az üldözött 
keresztényekért való imádkozás vasárnapja is legyen. 

Az országos nyitó istentisztelet 2022. január 16-án, vasárnap 18 
órakor kezdődik Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban. Igét 
hirdet Erdő Péter bíboros és Balog Zoltán református püspök, a Zsinat 
lelkészi elnöke. A liturgiában szolgálnak a MEÖT tagegyházainak vezetői. 

A MEÖT elnökségének javaslata alapján az ökumenikus imahét a 
tagegyházak aktuális járványügyi intézkedéseinek betartásával rendezhető 
meg. 

 
Forrás: https://reformatus.hu/egyhazunk/esemenyek/okumenikus-

imahet/ 

Kányádi Sándor: Új esztendő 

Új esztendő, új esztendő, 
nem tud rólad a nagy erdő, 
sem a hó alatt a határ, 
sem a határ fölött szálló 
árva madár. 

Új esztendő, új esztendő, 
nem volt a nyakadban csengő, 
nesztelenül érkeztél meg, 
lábad nyomát nem érezték 
az ösvények. 

Csak a hold, az elmerengő, 
csak a nap, az alvajáró, 
jelezték, hogy újra megjő 
éjfélkor az esedékes 
új esztendő. 

Csak mi vártunk illendően, 
vidám kedvvel, ünneplőben, 
csak a népek vártak téged, 
háromszázhatvanöt napi 
reménységnek. 

 


