
November 
 

1. November 4. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 
2. November 5. 16:30 – Presbiteri gyűlés 
3. November 18.- Úrvacsorai közösség a délelőtti és délutáni istentisztelet 

után 
4. November 19. 19:00 – Zenés áhítat Bozóki Andrea tanítványaival 
5. November 24. 9:30 – Presbiterképzés, Makó 
6. November 26. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 
7. December 1. 14:00 – Adventi játszóház 

 

 

Feladat gyerekeknek 

 

Színezz, válaszolj a kérdésre, és hozd magaddal hittanórára! 
Melyik bibliai történetet ábrázolja a kép? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imádkozzunk 
 

- azért, hogy kitűzött terveink megvalósuljanak! 
- egyházunk társadalmi misszióiért! 
- azokért, akik betegség terhét hordozzák, hogy a szenvedésekben is 

megtapasztalják Isten közelségét! 
- a Biblia üzenetének mélyebb megértéséért! 
Adjunk hálát, hogy Isten meghallgatja imáinkat! 

 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2012. november 5. 

9. szám 

www.honvedter.ref.hu 
 

„Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak… 
Minden dolognak megvan az ideje, amikor megítélik…” (Préd 3,2; 8,6) 
„Krisztus… meghalt értünk…” (Róm 5,8) 
(Jézus:) „… aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, 
annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az 
életbe.” (Jn 5,24) 
 

Mindannyian ismerünk olyan aforizmákat, szólás-mondásokat, amelyek az 

élet múlandóságára emlékeztetnek. Petőfi szállóigévé vált sora például – „Elhull 
a virág, eliramlik az élet...” – tömören fejezi ki földi életünk rövidre szabott voltát 
és visszafordíthatatlanságát. A múló időről a Biblia is beszél. Jób az előbbi 
gondolatot így fejezte ki: „Napjaim gyorsabbak a takács vetélőjénél, és 
reménytelenül múlnak el… , én nem térek vissza az ösvényről, amelyen 
elmegyek.” (Jób 7,6; 16,22) 

Életkorunk előrehaladtával egyre világosabban látjuk, az idő kérlelhetetlenül 
telik, és egyetlen pillanatát sem tudjuk újrakezdeni. Ahogyan a folyó 
feltartóztathatatlanul siet a tenger felé, úgy ragad magával minket is az idő a 
halál felé. A halál a bűn által jött a világba… és „minden emberre átterjedt” (Róm 
5,12). 

„Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet 
következik…” (Zsid 9,27). A halált ítélet követi? Igen, ez olyan realitás, amivel 
számolnunk kell! Isten kétféle öröklét lehetőségét állítja elénk: az ítéletre való 
feltámadást a hitetleneknek és az életre való feltámadást a hívőknek (Jn 5,24). 

„A bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet 
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban” (Róm 6,23). „Mert úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örök élete legyen” (Jn3,16). 

Vajon ez az aki: én vagyok-e, vagy te vagy-e, testvérem?           
Nemes Gábor 

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


Mezőtúri kiránduláson az Asszonykör 
 

Egynapos mezőtúri kirándulásra indult szeptember végén a Honvéd téri 
asszonytestvérek 13 fős kis csoportja dr. Kereskényiné Nemes Lívia lelkésznő 
vezetésével. A menetrend szerinti autóbusz-járattal a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei kisvárosba érkező vendégeket a helyi asszonytestvérek fogadták, s 
azonnal a gyülekezetükbe invitálták őket, ahol finom pogácsával, süteménnyel, 
teával kínálkoztak. Ez, az utazást követő rövid pihenő, jó alkalom volt az 
ismerkedésre, egy kis informális beszélgetésre is. Ezt követően pedig a 
Belvárosi templomban közös istentiszteleten vettek részt az ottani gyülekezettel 
és együtt adtak hálát az újbóli találkozásért. Ezen az alkalmon Nemes Lívia 
lelkésznő átadta a mezőtúriaknak a Honvéd tériek ajándékait, majd egy rövid 
séta után az asszonytestvérek megtekintették azt a retro fotókiállítást, amely a 
helyi fényképészek alkotásaiból készült, és tulajdonképpen a város múltjának 
egy-egy szegmensét mutatja be. Innen az egykori zsinagóga épületébe vezetett 
az útjuk, ahol szintén a helyi képzőművészek alkotásaiban gyönyörködhettek: 
festmények, szobrok, s egyéb műalkotások szépen rendezett bemutatója várta a 
látogatókat.  
A délelőtti program után a mezőtúri egyházközség által fenntartott, 2004-ben 
épült, református idősek otthonát látogatták meg, ahol 50 bentlakót gondoznak, 
szépen berendezett egy és kétágyas szobákban. Itt látták vendégül a szegedi 
asszonykör tagjait, itt ebédeltek, azt követően pedig elbeszélgettek az otthon 
lakóival. A mintegy 20 ezres lakosú városban tett látogatás programja azonban 
ezzel nem ért véget, mert a vendéglátók ezután bemutatták a másik – az újvárosi 
– református templomot, majd a Badar-emlékházba is ellátogattak. Itt Mezőtúr 
messze földön híres fazekasságának történetével is megismerkedhettek, majd 
megtekintették a Badar-emlékszobát, amely 1939 óta változatlan formában 
mutatja be a korábbi időszak kézművességének szinte minden emlékét. Ebben 
az épületben egyébként ma is működik egy fazekasműhely, amelyben a népi 
motívumokkal díszített gyönyörű tárgyakat készítik, továbbá meglátogattak még 
itt egy pavilont, ahol nyári kézműves táborokat szerveznek. 
Eljött a búcsúzás pillanata is, amikor a Honvéd tériek elköszöntek kedves 
vendéglátóiktól, majd vonatra szálltak és az esti órákban, kissé fáradtan, de 
rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztek Szegedre. S abban bíznak, hogy Isten 
kegyelméből jövőre vagy két év múlva – ők láthatják vendégül mezőtúri 
asszonytestvéreiket. 

Mesner Judit 
 

 

Tanuljuk meg az Igéket! 

 
Semmi sem hoz nagyobb lelki hasznot, mint a szentírási versek megtanulása. 
Imaéleted megerősödik. Bizonyságtételed hatékonyabb lesz. Az emberek 
keresni fogják tanácsaidat. Szemléletmódod megváltozik. Elméd érzékenyebbé, 
érettebbé válik. Bizalmad megnő. Hited megszilárdul. Ha már próbáltál 
megtanulni igéket kívülről, de feladtad, próbáld újra az alábbi hét egyszerű lépést 
követve. 

1. Válassz olyan időpontot, amikor elméd szabad semmi sem tereli el 
figyelmedet! 

2. Tanuld meg az igehelyet is, ismételd el, valahányszor kimondod az igét! 
Számokat nehezebben tanulunk meg, mint szavakat. 

3. Olvass el minden igeverset többször - suttogva, sőt hangosan kimondva 
is! Ha hallod magadat, ahogy kimondod a szavakat, az segít mélyen 
beépülniük emlékezetedbe. 

4. A hosszabb igeverset oszd fel természetes egységekre! Tanuld meg az 
igehelyet, azután az első szakaszát! Azután ismételd el az igehelyet és 
az újabb szakaszt adva a már elismételthez. 

5. Inkább tanulj meg egy kis részt pontosan, mint egy nagyobbat 
pontatlanul. Ne lépj tovább a következő versre, amíg az előzőt nem 
tudod tökéletesen elmondani. 

6. Térj vissza hamar a tanultakra! 20-30 perc múlva ismételd el újra, amit 
tanultál. A nap végére szilárdan beépül elmédbe az ige, ha napközben 
15-20 alkalommal újra előveszed. (Ezt megteheted autóvezetés vagy 
munka közben is.) 

7. Minél hamarabb használd kimondva az igeverset. Az igeversek 
megtanulásának gyakorlati célja van, nem csupán elméleti tudás. 
Használd az igét beszélgetéseidben, levelezésedben, mindennapos 
lehetőségeidben! Alkalmazd a tanultakat a mindennapi 
élethelyzetedben! Csodálkozni fogsz az eredményen! 

Forrás: Mai Ige - 2012.09.16. 

 

 

 


