
Január 

1. Január 14. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

2. Január 20-27. – Egyetemes imahét 

3. Január 27. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 

4. Január 28. 16.30 – Presbiteri gyűlés 
 

 
 

Füle Lajos: „Hagyj békét néki…!” 
 

„Hagyj békét néki még ez esztendőben!” 
– szólt az Úr, s meghagyott. 
Rendelkezett az Úr Isten felőlem. 
Most itt vagyok. 
Teremni vágyom, meghálálni minden 
élő vizet, 
s dicsérni Jézust ért gyümölcseimben, 
hiszen hiszek. 

 
 

 
 

Imádkozzunk 

 

- azért, hogy az előttünk álló esztendő felelősen megtervezett 
szolgálatai Isten kegyelmével valóra váljanak. 

- az egyetemes imahétért, a krisztushívők egységéért! 
- a leprások testi és lelki gyógyulásáért!! 
„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.” (Zsolt 
90,12) 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2019. január 6. 

1. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 

Nem kell mindig új 

Az új év kezdetén sokan fogadalmat tesznek arra, hogy mibe 
kezdenek, milyen szokást vesznek fel. Terveket szőnek, mit érnek el, mit 
szereznek be az elkövetkező egy évben.  

Pedig észre kellene vennünk újév elején, mi az, amin nem kell 
változtatni. Gondoljuk át a szokásainkat: minden istentiszteleten ott 
vagyunk-e? Tegyünk így 2019-ben is. Olvassuk a Bibliát, imádkozunk, 
adakozunk? Tartsuk meg, ha tudjuk, tehetjük, bővítsük ezek idejét, 
mértékét. 

Tartsuk szem előtt ebben az esztendőben, hogy megbecsüljük 
tárgyainkat, hogy értékként tekintünk arra, ha valamit nem cserélünk le 
azonnal, csak mert lenne belőle egy újabb. Az új ugyanis nem mindig 
jelenti azt, hogy jobb.   

Egyébként sem a tárgyak halmozása ad boldogságot, ahogy erre az 
evangélium is tanít bennünket: "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, 
ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, hanem 
gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem 
emészti meg." (Máté 6:19)  

Megbecsülni a már meglévőt, hálásnak lenni azért, amit Isten már 
nekünk adott, nem egyenlő kisstílűséggel vagy avítt szemlélettel. Sőt. 
Megbecsülni, ami van – az hála Isten iránt, az elégedettség az életünkkel. 
Maga a kiegyensúlyozott boldogság. Ilyen boldog új évet kívánok 
mindannyiunknak! 

           Hegedűs Márk 

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


Dr. Kováts Gábor (1938-2018) 

 Az elmúlt év utolsó gyülekezeti híre: az Úr magához szólította 
Kováts Gábor testvérünket, volt presbiterünket és korábbi 
főgondnokunkat. Azok a szakmai szervezetek, egyesületek, amelyekben 
tevékenykedett már méltatták érdemeit. Nekünk, Honvéd téri 
presbitereknek arról kell most szólnunk, hogy milyen embernek ismertük 
meg őt, milyen emléket hagyott bennünk személyisége és tevékenysége. 
 Az a mérnökember és vezető, aki fő foglalkozásként az 
árvízvédelmet vezényelte, vízügyi létesítményeket tervezett, gondnokként 
a presbitérium irányítását is hasonló pontossággal, határozottsággal és – 
testvéri szeretettel végezte. Nem a főgondnoki cím volt számára fontos, 
hanem az, hogy a Honvéd téri közösséget és – ezen a picinyke területen is 
– Isten ügyét szolgálja. Erejét, tudását nem kímélve intézte gyülekezetünk 
materiális ügyeit: ellenőrizte a felújítási terveket, tárgyalt a kivitelezőkkel, 
javaslatokat tett a költségvetésre. Jó kezekben volt egyházközségünk 
gazdálkodása. Biztonsággal számíthattak rá a lelkészeink. 
 Amikor, újabb megbízatásai miatt visszavonult a gondnokságtól, 
akkor sem függesztette fel közösségünk szolgálatát: műszaki-vízügyi 
tanácsadóként mindig rendelkezésünkre állt. Ekkor vált még 
érzékelhetőbbé – korábbi buzgólkodását is motiváló – hite. Míg korábban 
a tetteivel misszionált, most közvetlenül szóban és írásban is tette. Részt 
vehettem vele régen látott gyülekezeti tagjaink látogatásán. Élményszerű 
és eredményes körút volt: mindenkihez tudott tapintatosan és hívogatóan 
szólni. Hitünk alapvető igazságait logikai úton igyekezett megközelíteni. 
Ragaszkodott hozzá, hogy újságunk karácsonyi vezércikkét ő írja. Még a 
Mérnök Újságba írt cikkeiben is bizonyságot tett elkötelezettségéről. 
 Kovács Gábor testvérünk követendő példa előttünk. Isten elhívott 
embere volt: meghallotta, elfogadta és teljesítette akaratát. Köszönjük 
életét, köszönjük, hogy munkatársai lehettünk. 
 Szomorú szívvel búcsúzunk. 

Nemes Gábor 
 

 

EGYETEMES IMAHÉT 

a krisztushívők egységéért 
Szeged – 2019. január 20-27. 

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” 
(MTörv/5Móz 16,18-20) 

 

  Január 20. vasárnap este 6 óra 
  Kálvin téri református templom 
  Igét hirdet: Ribár János, ny. ev. esperes 
 

   Január 21. hétfő este 6 óra 
  Fogadalmi templom (Dóm)?? 
  Igét hirdetnek: püspökök  
 

 Január 22. kedd este 6 óra  
   Evangélikus templom 
  Igét hirdet: Kopasz István, rk. plébános  
 

 Január 23. szerda este 6 óra 
  Piarista templom, (Bálint Sándor utca 14.) 
 Igét hirdet: Szuhánszki Tamás, metodista lelkész ?? 
 

  Január 24. csütörtök este 6 óra 
  Baptista Imaház 
  Igét hirdet: dr. Kereskényi Sándor, ref. lelkész 
  Liturgus: dr. Kereskényiné Nemes Lívia, ref. lelkész 
 

  Január 25. péntek este 6 óra 
  Kalkuttai Teréz Anya Templom (Újszeged, Fő fasor 101.) 
  Igét hirdet: dr. Czagány Gábor, ref. egyetemi lelkész 
 

 Január 26. szombat este 6 óra 
  Szent Gellért Templom (Tátra tér) 
  Igét hirdet: Cserháti Sándor, ev. lelkipásztor 
 

  Január 27. vasárnap este 6 óra: 
  Honvéd téri református templom 
  Igét hirdet: Gyulay Endre, ny. rk. püspök  


