
Január 

Január 11-ig biztosan nem lesznek nyilvános alkalmak gyülekezetünkben. A 
kormány járványügyi bejelentései alapján döntünk a továbbiakról. 
Január 25. 16.30 – Presbiteri gyűlés 
 

Kérjük kedves Testvéreinket, hogy a gyorsan változó járványhelyzet miatt 
kövessék figyelemmel híradásainkat. A következő elérhetőségeinken 
szerezhetünk információt templomunk nyitvatartásáról, a lelkészi hivatalban 
folyó gyülekezeti és a Református Temetővel kapcsolatos ügyintézésről: 
 

szeged-honved.ter@reformatus.hu 
 

megintitt@hotmail.com 
 

Telefon: 426-902 – lelkészi hivatal üzenetrögzítővel! 
06-30-253-8203 – Kereskényi Sándor lelkész 
06-30-678-2484 – Kereskényiné Nemes Lívia lelkész 
06-30-677-0693 – Bozsoky Ibolya hivatalvezető, Református Temető – 
ügyintézés 
06-30-320-2550 – Mustármag Családi Bölcsőde 
 

Honlapunk aktuális hírekkel: https://honlap.parokia.hu/lap/szeged-
honved-teri-reformatus-egyhazkozseg/cikk/mutat/bemutatkozas/ 
 

Igehirdetések a honlapunkon olvashatóak (bal oldali kínálatból az 
Igehirdetések-re kattintva), 
valamint hallgathatóan és láthatóan, ha bármelyik keresőbe begépeljük: 
Református Honvéd tér - YouTube, 
majd az első (legfelső) találatra rákattintunk, és kiválasztjuk a megjelenő 
alkalmak közül azt, ami tetszik...! 
 

 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 
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1.  szám 

www.honvedter.ref.hu 

 
 

„De én bízom benned, URam, vallom: Te vagy Istenem! Kezedben van 
sorsom, ments meg ellenségeim és üldözőim kezéből!” (Zsolt 31,16) 
 

„De Isten megsegít engem, az Úr megtartja életemet.” (Zsolt 54,6) 
 

Mi volt, és mi lesz (még)? 

Manapság minden beszélgetés elkerülhetetlen témája a járvány. Ebből a 
szemszögből tekintünk vissza mi is a régi és az új esztendő fordulóján az elmúlt évre, és 
tekintünk előre, hogy bizonyos jelekből kikövetkeztessük., mi vár ránk az eljövendőben.  

A múlt az már biztos, a megtörtént tényeken vitázni nem lehet. 2020 tömör 
összefoglalása: ilyen évet még nem élt meg gyülekezetünk. Nem fordult elő, még a 
legnehezebb időkben sem, hogy ne lett volna húsvéti vagy karácsonyi istentisztelet. Nem 
fordult még elő, hogy tizennyolc hétig (10+8 hét mostanáig) zárva lett volna templomunk 
ajtaja. Ezzel szemben Isten olyan megpróbáltatás elé állította gyülekezetünket, amely 
hasznunkra vált: növelte hitünket, összetartozásunkat. Ezért a lelki szükséghelyzetért 
hálával tartozunk Teremtőnknek. Belé kapaszkodva új missziói utakra találtunk az 
evangélium továbbadásában. Hálával tartozunk lelkészeinknek és segítőinek is. Bíztunk 
Istenben, és Ő megsegített minket. 

Mi várható 2021-re? Emberi ésszel korlátozott előrelátásra vagyunk képesek. 
Mondhatjuk, ha betartjuk az egészségügyi rendszabályokat, az már félgyőzelem. 
Mondhatjuk, a most elkezdett védőoltásnak előbb-utóbb meglesz az eredménye. 
Mondhatjuk, vége lesz a járványnak, mert eddig még minden járvány véget ért. Igen, így is 
történhet, de az ellenkezője sem kizárt.. „Senki sem tudja, hogy mi fog történni, mert ki 
tudná megmondani …:mi hogyan lesz?” (Préd 8,7) A jövőre nézvést egy biztos pontunk 
van: Isten szeretete. Továbbra is Benne bízzunk, mert Ő könyörgésünket meghallgatja (Mik 
7,7), Benne reménykedjünk, mert Ö minden ember üdvözítője (1Tim 4,10). Még a mai, 
fejlett tudományok világában sem szégyenít meg ez a reménység (1Tim 4,10). 

A boldog befejezéshez kérjük Istent, adjon elménknek megvilágosodást és 
testünknek fizikai erőt, hogy a teremtett világot romboló életmódunkon változtatni 
tudjunk. Könnyelműségünk, pazarlásunk változzon át Istennek tetsző böjtté! 

Nemes Gábor 
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Füle Lajos: Teremtél-e? 

Azért vagy itt, hogy hivatásod töltsd be. 
Isten sokáig vár a jó gyümölcsre. 
Míg napjaid a semmibe peregnek, 
hány gondja, kínja vár az embereknek, 
hány könny, kiáltás, fájdalom a testben! 
Maradt-e szív, kéz miattad üresen? 
Van-e magány, mi ellenedre szólhat? 
Teremtél-e az Örökkévalónak? 
 
Kell-e az Ige akkor is, ha vádol? 
Tanultál-e a meddő fügefától, 
vagy ürességed látszatokkal födted? 
A „Még egy év’’ is lassan már mögötted, 
maholnap véget ér a földi élet… 
Felmérted-e, hogy mennyi év mivé lett, 
s mi lesz, ha ez már az utolsó hónap? 
Teremtél-e az Örökkévalónak? 

 
 
 

 
 

 

 

Bódás János: Minden javunkra van 

Róma 8:28 
 
Új esztendő… Nem tudja senki sem, 
hogy mi vár reá, merre, hova lép. 
Az ismeretlenség ködébe rejtve 
mi van: örvény, orom, vagy szakadék? 

Nincs kikövezett út, egyenes pálya, 
biztos cél felé vezető sínek. 
Hogy a holnap titkát kitalálja, 
nem adatott meg soha senkinek. 

Úgy megyünk a jövő felé, akárha 
sötétbe lépnénk… De örvény, verem 
felett, – jó tudni – , védőn alánk tárja 
hűséges karjait a kegyelem. 

Öröm, bánat, élet, halál, akármi 
jöhet, a szívem mégse nyugtalan, 
tudom: „Kik Istent szeretik, azoknak 
minden javukra van!“ 

 

 


