
Február 

1. Február 2. – A délelőtti istentisztelet után dr. Kereskényi Sándor 

lelkész tart előadást az Apostolok élete a Bibliában és a Biblián 

kívül c. sorozatban 

2. Február 4. – Az Asszonykör megtekinti Szabóné T. Nagy Zsófia 

kiállítását az Algyői Alkotóházban 

3. Február 6., 13., 20. 17:30 – Kora esti bibliaóra 

4. Február 9. – A délelőtti istentisztelet után Kisimre Ferenc újságíró 

tart előadást Szlovéniáról a Határon belül – határon kívülről c. 

sorozatban 

5. Február 16. 10:00 – Üzenet a vendégtől: Igét hirdet Balogh Barna 

baptista lelkész, ökumenikus istentisztelet, a Házasság Hete 

befejező alkalma templomunkban, , szolgál az Ökumenikus Kórus 

6. Február 17. 16:30 – Presbiteri bibliaóra 

7. Február 21. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet 

8. Február 23. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel. A 

délelőtti istentisztelet után Sashegyi Tiborné presbiter tart előadást 

Pápai Páriz Ferencről, utána gyülekezeti ebéd  

9. Február 27. – Zenés áhítat: gitárhangverseny 
 

 

Imádkozzunk 

- a házasságban élőkért, hogy őszinte, szeretetteljes, Istenre figyelő 
kapcsolatban éljenek egymással! 

- hogy a családokban is érvényesüljön Isten rendje! 

- Azokért, akiknek gazdasági, politikai vagy vallási okokból el kellett 
hagyniuk hazájukat! 

- a betegeinkért, a beteg gyermekekért, a gyászolókért! 
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért. 
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„Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: 
„Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” Ők így válaszoltak: 
„Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig 
Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát 
ti kinek mondotok engem?” Simon Péter megszólalt, és így felelt: „Te 
vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” (Máté 16:13-16) 
 

mikor elhangzott ez a beszélgetés, a kiválasztott tizenkét 
tanítvány már egy ideje társa volt az Emberfiának, Jézusnak. 
Jézus nem véletlenül kérdez. Ő tökéletesen ismeri az emberi 

lélek minden rezdülését. Jól tudja, hogy minden emberi kapcsolat elfáradhat, 
kiürülhet, meginoghat, vagy akár tönkre is mehet. Ezért tart állapotfelmérést 
tanítványai lelkében ezzel a kérdéssel: „Hát ti kinek mondotok engem?”. Erre 
nem Neki van szüksége, hanem a tizenkettőnek. Hiszen tanítványai állandóan ki 
vannak téve a suttogásoknak, valamint a Jézus felé irányuló csodálatnak és 
rosszindulatnak egyaránt. Ha pedig a Jézussal való kapcsolatuk nem szilárd 
alapokon áll, akkor nagyon könnyen összeroppanhat. Péter válasza megerősíti a 
tanítványok Jézushoz fűződő viszonyát, mert ebben a mondatban az is benne 
van: Te vagy az én Uram! Azt teszem, amit kérsz tőlem. Ha kell, csendben 
vagyok, amikor legszívesebben kiáltanék. Indulok, ha kéred, pedig szívem szerint 
nem mennék sehova. Te vagy az én Uram! Tied a kezem, a lábam, a szemem, a 
szám, a fülem, a szívem, a munkám, a családom… mindenem! Jézus minket is 
megkérdez a 2014-es év elején: „Hát ti kinek mondotok engem?” Milyen 
állapotban van a Vele való kapcsolatunk? Mi kinek mondjuk, és legfőbbképpen 
kinek éljük Jézust? A választ életünkkel tudjuk megadni.  

Zeke Zsuzsa 

A 

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


A Házasság Hete: 2014. február 9-16. 

3 az 1-ben: Szerelmem, Barátom, Társam 

 
Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Bálint-nap környékén 
minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek 
figyelmét. Magyarországon a programot a Magyar Evangéliumi Szövetség 
(Aliansz) és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa honosította 
meg 2008-ban. A megvalósításhoz egy szervezőbizottság állt össze. 
Látásunk szerint a házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az 
ember számára. 
A házasságban a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a 
hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem 
tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját 
elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és 
védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság 
felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és 
áldásul szolgál életük minden más területén is. 
A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati 
példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi 
érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan 
helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében 
élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. 
Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és 
feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a 
házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren 
tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok 
miatt megszakadt. 
Idén Szegeden 6. alkalommal csatlakozunk a Házasság Hete országos és 
nemzetközi programsorozathoz, hogy tanúságot tegyünk a házasság 
értékei mellett. 
 

 

Önkéntes segítőket keresünk 
 

Az elmúlt hónapban tudomást szereztünk hét olyan testvérünkről, aki 
magányossága, kora vagy korlátozott mozgása miatt a gyülekezetünk 
segítségére szorul. A szükséglet más és más: kivel beszélgetni kellene, 
kinek felolvasni, kinek bevásárolni, kit autóval elhozni a templomba. Erre 
a diakóniai munkára keresünk önkénteseket, akik majd megkapják a 
részletes tájékoztatást. Jelentkezni lehet a templomban a missziói asztalnál 
és a lelkészi hivatalban. A segítő akciót dr. Gellénné dr. Kertész Erzsébet 
presbiter irányítja. 
 
 
 

Népmozgalmi adataink 2013-ban 
  
Egyházközségünk anyakönyvi nyilvántartása szerint 2013-ban: 

- 25-ször (8 férfi, 15 nő) szolgáltattuk ki a 
keresztség sákramentumát, 

- 14 (6 férfi, 8 nő) alkalommal végeztünk temetési szertartást, 
- 21 testvér (8 férfi, 13 nő) tett konfirmációs fogadalmat, és 
- 11 (8 tiszta, 3 vegyes) pár házasságkötésére kértük Isten áldását. 

A választói névjegyzékben 249 fő szerepel, és 743 bejegyzett 
egyháztagunk van. 

 
 

Gyülekezeti kirándulás, 2014 
 
Ez évi gyülekezeti kirándulásunkat Kassa – Magas-Tátra - Krakkó – 
Selmecbánya útvonalra tervezzük, június 26. (csütörtök) és június 29. 
(vasárnap) között. Terveink szerint egy éjszakát Poprádon, két éjszakát 
pedig Krakkóban töltünk, mindkét helyen háromcsillagos szállodákban, 
két ágyas, WC-s, zuhanyzós szobákban. 
Az utazás, szállás három éjszakára (reggelivel) és a biztosítás kb. 38.000 
forintba kerül. 
A helyfoglalást 10.000.- Ft előleg befizetésével tudjuk biztosítani. 
 
 


