
Április 

1. Április 3. 18:00 – Üzenet a vendégtől: igét hirdet dr. Benyik 

György plébános 

2. Április 4. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

3. Április 9. 8:30 – Kerékpártúra Szeged körül 1. 

4. Április 10. 10:00 – György András (Somorja) evangelizál. Az 

istentisztelet után gyülekezeti ebéd. 

5. Április 10. 18:00 – Zenés áhítat Simon Tamás orgonaművész 

közreműködésével 

6. Április 11. 18:00 – György András evangelizál 

7. Április 12. 18:00 – György András evangelizál 

8. Április 13. 18:00 – György András evangelizál 

9. Április 15. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 

10. Április 17. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel  

11. Április 18. 18:00 – Presbiteri bibliaóra 

12. Április 23. 9:30 – Presbiteri konferencia Hódmezővásárhelyen 

13. Április 28. 19:00 – Zenés áhítat a zeneművészeti szakiskola 

növendékeivel 

14. Április 29. 16:00 – „TeSzedd!” takarítási akció a Honvéd téren és 

templomunk környékén 

15. Április 30. 30. 8:30 – Kerékpártúra Szeged körül 2. 

 

Imádkozzunk 

- a tavaszi evangelizációért! 

- egyházunk cigánymissziós szolgálatáért! 

- egyházunk lelkészképző intézményeiért és az ott tanuló 

lelkészjelöltekért! 

- a betegeinkért, a gyászolókért! 

Adjunk hálát minden Istentől kapott ajándékunkért! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2016. április 3. 

4. szám 

www.honvedter.ref.hu 
 

 
 
 
… és eljött, és „békességet hirdetett nektek, a távoliaknak. ”(Ef 
2,17) 
… „közel” kerültetek a Krisztus vére által… (Ef 2,13) 
Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! (Zsid 12,25) 
 

Az evangélium gyakran elég eltérő hatást vált ki az emberekből. 
Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az abban foglaltak nem rájuk 
tartoznak. Vannak olyanok, akik túl bonyolultnak vagy – épp ellenkezőleg 
– túl egyszerűnek tartják ahhoz, hogy hihető legyen. Egyesek a 
mesevilággal társítják, mások a titkokéval. Hosszú annak a sora, ki miért 
nem fogadja el, azt az üzenetet, amit pedig örömhírnek nevezünk. 

A másik oldalon ott vannak azok, akiknek meggyőződésük, hogy a 
világ önmagában csak a hazugság, az erőszak és a reménytelenség 
hordozója, és ezért Isten szeretetének és igazságának egyedüli szilárd 
alapjaként az evangéliumot fogadják el. Ők azok a „boldogok”, "akik 
hallgatják az Isten beszédét, és megtartják”. (Lk 11,28) 

Az evangélium minden emberhez szól, kivétel nélkül. Arra 
figyelmeztet, hogy bűneink miatt mindnyájan eltávolodtuk Istentől. Egy 
módja van csak annak, hogy megbékéljünk Vele: Jézus golgotai 
kereszthalálának az elfogadása. 

Szeretet, béke, remény: ezek az evangélium legfőbb témái. 
Ismertek még egy olyan üzenetet, amely ennél örömtelibb és lélekemelőbb 
híreket hordozna? 

Nemes Gábor 
 

 

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


TeSzedd! 

Tavaszi nagytakarítás a templomunk környékén  

 
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk 

legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár hatodik alkalommal valósul meg. A 
szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagytakarítanak” a 
TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, 
hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. A TeSzedd! idén is 
szerepel nemzetközi porondon: Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval 
a „Let’s Clean Up Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az 
Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg évről 
évre.  

Tüntessünk el minden szemetet a templomunk körül április 29-én! 

Presbitérium 
 

 
 

Túrmezei Erzsébet: Húsvét után 

HÚSVÉT ELŐTT… nehéz, szomorú léptek.  
Húsvét előtt… zokogó, bús miértek.  
Húsvét előtt… ajtók, kemények, zártak.  
Húsvét előtt… arcok, fakóra váltak.  
Húsvét előtt… szívek, üres-szegények.  
Húsvét előtt… kihamvadott remények.  
Húsvét előtt… egy nagy „Minden hiába!”  
Bús eltemetkezés az éjszakába. 
 
De húsvét lett! Feltámadott a Mester!  
HÚSVÉT UTÁN… el a gyásszal, könnyekkel!  
Húsvét után… futni a hírrel frissen!  
Húsvét után… már nem kérdezni mit sem!  
Húsvét után… új cél és új sietség!  
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!  
Húsvét után… erő, diadal, élet! 
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,  
Akik még mindig húsvét előtt élnek. 

Felhívás adakozásra 

Kedves Testvérek! 
A presbitérium sokfajta kötelezettsége között szerepel az 

ingatlanjaink állapotának megőrzése, karbantartása, felújítása. Most a 
templomunk alagsorának kisebbik felére (gyülekezeti kisterem, folyosó és 
a két vizesblokk) szeretnénk sort keríteni. E traktus elhasználódott 
állapotáról mindenkinek van személyes tapasztalata. Jelenleg a 
legmegfelelőbb árajánlatot keressük, a munkákat április végén, május 
elején szeretnénk elkezdeni. Ez a felújítás-korszerűsítés több millióba 
kerül. Szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy aki tud, segítse 
adományával ingatlanunk rendbetételét (iratterjesztő asztal, lelkészi 
hivatal). Minden felajánlást hálásan köszön a presbitérium.  
 

 
 

Kedves Gyerekek! Megfejtéseiteket várjuk a templom bejáratánál 
elhelyezett Imakérések feliratú dobozba! Amennyiben elhozzátok, 
jutalomban fogtok részesülni. A keresett szó, a Jelenések könyvének egyik 
kulcsszava.  
 
1. Isten háza más néven.  4. Hétfejű lény. 
2. Isten országa más néven.  5. Isten legnagyobb ajándéka. 
3. Jövendölés.     6. Fúvós hangszer. 
 
 

                          

                

                 

     

                

                 


