
Március 

1. Március 3. 18.00 – Üzenet a vendégtől: Balogh Barnabás baptista lelkész 

2. Március 4. 16.30 – Presbiteri gyűlés 

3. Március 15. 18.00 – Bűnbánati istentisztelet 

4. Március 17. 10.00, 18.00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

5. Március 18. 16.30 – Presbiteri bibliaóra 

6. Március 21. 18.00 – Zenés áhítat 

7. Március 24. Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
 

 

 
 

Sportos segítőket keresünk 

Pingpong. – Az új pingpongasztalunk lehető legjobb kihasználásához olyan 
segítőt/segítőket keresünk, aki(k) irányítani (tanítani és szervezni) tudná(k) e 
labdajáték kedvelőit. 
Kerékpár. – Ebben az évben Szeged körzetében kétszer egynapos túrára 
szeretnénk hívni gyülekezetünk vállalkozó tagjait. E túrák megszervezéséhez és 
kiséréséhez keresünk segítőket. 
Az érdeklődők bővebb felvilágosítást Nemes Gábor főgondnoknál vagy a 
lelkészi hivatalban kaphatnak. 

 

Imádkozzunk 

– a bibliatársulatok munkájáért; 

– azért, hogy a böjti időszakban még több időt tölthessünk Isten írott 

igéjével; 

– a gyülekezetünkben felkészülő fiatal és felnőtt konfirmandusokért. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 
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www.honvedter.ref.hu 

 

Most látok 

„És mi láttuk, és bizonyságot teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiát a 
világ üdvözítőjéül.” (1Jn 4,14) 
„Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van 
az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot.” (Jn 5,39) 
 

 Az egyik kedves igémet olvastuk néhány nappal ezelőtt. 
 Jézus találkozott egy vakon született emberrel. Nyálból kevert sarat tett 
gyógyító kenőcsként a szemére, majd elküldte a Siloám tavához („ami azt jelenti: 
küldött”), hogy mosakodjon meg. Az ember engedelmeskedett, és gyógyultan tér 
vissza így összegezve a történteket: „… vak voltam, most látok.” (Jn 9,25) 
 A gyógyítás előtt ezekkel a szavakkal bátorította őt Jézus: „… a világ 
világossága vagyok.” (Jn 9,5) A vak ember hitt neki, és szemei megnyíltak. Amikor 
később a gyógyítóról kérdezik, az ő leírása is egyre világosabbá, egyre tisztábbá 
válik: először egy Jézusnak nevezett emberről beszél, aztán egy prófétáról, végül 
olyanról, aki Istentől való. Jézus megkérdezi tőle: „Hiszel te az Emberfiában?” A 
gyógyult értetlenkedik, de Jézus egyértelművé teszi a helyzetet: „Látod őt, és ő az, 
aki veled beszél.” (Jn 9,35 37) – „Hiszek, Uram.” (Jn 9,38) – szakad fel belőle az 
örömteli válasz. Úgy ragyog fel a világosság a szívében, mint a reggeli fény, „mely 
egyre világosabb lesz délig.” (Péld 4,18) Most már tudja és vallja, hogy Jézus Isten fia. 
 A vakon született ember engem, minket jelképez. Születésünktől fogva 
vakok vagyunk, képtelenek arra, hogy felismerjük „a világ világosságát”. Hogy 
meglássuk Őt, lelki szemeinknek nyitva kell lennie (Ef 1,18). Isten beszéde 
láttatja meg velünk Jézust, az Ő „Küldöttét” (Siloám). Az isteni kijelentés révén 
világosodunk meg, és hisszük, hogy Jézus Isten fia és Megváltónk. Így már mi is 
örvendezve hirdethetjük megújult világlátásunkat: „Egyet tudok: bár vak voltam, 
most látok.” 

Nemes Gábor 

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


A nagyböjtről 

Hamvazószerdával kezdődik és húsvétig tart a hathetes nagyböjti 
időszak. Lehet ez egy olyan befelé figyelő időszak az életünkben, 
mely közelebb visz Istenhez. 

 
A Bibliában sokszor van szó a böjtről. A böjt – a tartózkodás az 

étkezéstől bizonyos napokon – már a korai időszakoktól jelen volt a 
keresztyénség életében. A római egyház már az első századoktól előírta 
hívei számára; igaz ezek akkoriban mindössze egy-két napra 
korlátozódtak.  

A húsvét előtti böjtöt is kizárólag nagypénteken és nagyszombatot 
tartották, és 336-tól kezdve foglalt egy hetet magába, a nagyhetet. A 
negyvennapos – hamvazószerdától húsvét vasárnapig tartó – étkezési 
megtartóztatás a negyedik századtól fokozatosan alakult ki. A hetedik 
század elején vált szokássá, majd 1091-ben II. Orbán pápa törvénybe is 
iktatta ezt. 

A negyvenes szám nagyon sok bibliai képet felidéz bennünk: a 
vízözön negyven napig tartott, akárcsak a mannahullás, a választott nép 
negyven éven át vándorolt a pusztában, Mózes negyven napig volt a Sínai 
hegyen, a kémek az ígéret földjén, Illés negyven napon át vándorolt a 
Hórebig, Jézus is negyven napig böjtölt az evangélium szerint. 

A református ember is megőrizte bizonyos szempontból a böjti 
hagyományokat, de azt elsősorban nem az evéstől, ivástól való 
megtartóztatásban élte meg. Ugyanakkor a nagypénteket a református nép 
is megtartotta szigorú böjti napnak, ugyanúgy tartózkodott a hústól, a 
zsiradékoktól. 

A böjtön nem egy konkrét étel megtagadását kell értenünk, sokkal 
inkább önmagunk visszafogását, megregulázását. Lényege a bűnbánat, 
lelkünk felkészítése nagypéntekre és húsvétra, Krisztus értünk vállalt 
kereszthalálának és feltámadásának ünnepére, valamint az elmélyülés a 
Megváltó követésében. 

Nem az a kérdés, hogy mit vonunk meg magunktól, hanem az, 
hogy annak helyét mivel töltjük meg. Református keresztyénként 
Krisztussal akarjuk megtölteni. Olyan időszak számunkra, amikor 
szembenézünk mindazzal, ami kitölti életünket és elválaszt minket 
Krisztustól, Istenhez és egymáshoz próbálunk közelebb kerülni. 

(Forrás: reformatus.hu -2017. február 28.) 

Utassy József: Zúg március 

Én szemfedőlapod lerántom: 
kelj föl és járj, Petőfi Sándor! 
Zúg Március, záporos fény ver, 
suhog a zászlós tűz a vérben, 
Hüvelyét veszti, borong a kardlap: 
úgy kelj föl, mint forradalmad! 
Szedd össze csontjaid, barátom: 
lopnak a bőség kosarából, 
a jognak asztalánál lopnak, 
népek nevében! S te halott vagy?! 
Holnap a szellem napvilágát 
roppantják ránk a hétszer gyávák. 
Talpra, Petőfi! Sírodat rázom: 
szólj még egyszer a Szabadságról! 

 

„Ha … a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (Jn 8,36) 

Nyári tervek 

Idei hittantáborunkat július 1-5. között tervezzük Nyíregyháza-Sóstón. 
Utazás vonattal, szállás: vadonatúj gyülekezeti ifjúsági házban emeletes 
ágyakon. Délutáni programok: Aquapark, Sóstó-fürdő, Vadaspark. 
Költsége (utazás, szállás, napi 4x étkezés, belépők): 50.000.- Ft. 
Jelentkezéseket május 1-ig várunk a lelkészi hivatalban vagy a lelkészek 
e-mail elérhetőségein. 
 

Ifjúsági gyülekezetünk immár felnőtt tagjait várjuk egy nyári, „retro" 
hittantáborba. 
Időpontja: július 11-14. A helyszínnel kapcsolatos szavazás még folyik 
(Mártély, Pécsvárad, Balatonfenyves). Jelentkezni lehet a volt ifisek 
Facebook oldalán, illetve a lelkészeknél. 
 

Gyülekezeti kirándulásunkra, Mátraházán eltöltendő csendes 
napjainkra április 15-ig várjuk a jelentkezéseket. 
Időpontja: július 27-31. (szombat-szerda). 


