November
1. November 3. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után. H. Tóth
Imre előadása Apáczai Csere Jánosról.
2. November 4. 16:30 – Presbiteri gyűlés
3. November 9. 9:30 – Presbiterképzés: Szeged-Honvéd tér
4. November 10. – A délelőtti istentisztelet után Szabó András előadása:
Dürer és a Biblia
5. November 10. 18:00 – Zenés áhítat: Dóbisz Áron – orgona, Varga Mátyás
– trombita
6. November 15. 18:00 – Bűnbánati istentisztelet
7. November 17. – Úrvacsorai közösség a délelőtti és a délutáni
istentiszteleten
8. November 18. 16:30 – Presbiteri bibliaóra
9. November 21. 19:00 – Zenés áhítat: gitárhangverseny
10. November 24. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után. Határon
túlról – nemzeten belül c. sorozatban: Autonómiatörekvések a
Székelyföldön
11. November 30. 14:00-16:00 – Adventi délután (koszorúkészítés) és adventi
vásár (az egész hónapban gyűjtjük az eladnivalót)

Imádkozzunk
gyülekezetünk egységéért és békéjéért!
azokért, akik még Istennek háttal élnek!
a környezetünkben élő reményvesztett emberekért, hogy Istentől ők is lelki
megerősítést kapjanak!
- a betegekért (a beteg gyermekekért), a gyászolókért!
Adjunk hálát meghallgatott imáinkért.
-

Missziói hírlevél
2013. november 3.
9. szám
www.honvedter.ref.hu
Szeretet és békesség
2013. október 5. szombat délután fél 4. Kórusunk fennállásának tízedik
évfordulóját ünnepli tizenegy meghívott gyülekezeti kórus részvételével. Talán
nem a legjobb időpont, én mégis úgy ítélem meg, sokan vagyunk, kellően megtelt
a templom. Tizenegy kórus, különböző helyről, különböző felekezetből, kevés
közös próbalehetőséggel, mégis szép egységben szól, mert egy az öröm és egy az
akarat: a szeretetre és a békességre törekvés.
Az ünnepi szolgálat végén férfiak és nők, öregek és fiatalok a
gyülekezettel együtt – független attól, honnan jöttek, milyen felekezetből –
dicsérik Urunkat, az egy igaz Istent.
Erre van szükség, ez hiányzik a világból, szeretet nélkül nincs békesség,
és békesség nélkül nincs szeretet.
Először magunkban kell ezt megteremteni, s ezt úgy valósíthatjuk meg,
ha kibékülünk Istennel, elfogadjuk a megbocsájtó kegyelmét, és egyben azt is,
hogy önmagunkban képtelenek vagyunk a jóra.
Békesség kell a gyülekezeten belül, a gyülekezetek között, a felekezetek
között, sőt a vallások között, mert, hitem szerint, minden ember, még a hangos
materialista is, tudja magában, hogy a térben és időben végtelen világ fölött Isten
uralkodik.
Másnap misén voltam – igen, én a református presbiter, a feleségemmel,
aki római katolikus, s aki előző nap ott volt velem zenés áhítatunkon –, egy
számomra ismeretlen pap üdvözölt a templom bejáratánál. Elmondta, az
ökomenikus imahétről ismert, s örömmel köszöntött.
Több út is vezethet célunkhoz, csak azt kell pontosan tudni, hova
akarunk eljutni.
Énekeljünk hát szeretetben és békességben minél többet és többször, s
akkor a földi világunkon is meg fog látszani, hiszen Jézus Krisztus tegnap, ma és
mindörökre és mindenki számára ugyanaz.
Kováts Gábor

Mi történik, amikor…?
… hittanórákat tartunk az óvodákban?
A koruknak megfelelő játékokkal és figyelemfelkeltő eszközökkel igyekszünk
a gyerekeknek elmondani Istenről azt, amire nem fognak pontosan emlékezni, de
már első, önálló gondolataik részévé válik…
… hittanórákat tartunk az iskolákban?
Az elsősök és ötödikesek között arról beszélgetünk, tanítunk, amit Isten tett
egykor, és tesz ma is körülöttük ebben a világban, az iskolában és
családjaikban…
… kismamakörben találkozunk a fiatal édesanyákkal?
A Biblia mellett arról beszélgetünk, amire az édesanyák azok körében
szeretnének választ kapni, akiknek a figyelmét elsősorban, hozzájuk
hasonlóan, a kicsiny gyermekek kötik le.
… presbiteri gyűlést hirdetünk?
A gyülekezet megválasztott tisztségviselői, közösségünk belső-, és a világ felé
forduló eseményeivel, tennivalóival foglalkoznak, várva maguk közé azokat,
akik – felelős egyháztagokként - építeni kívánják egyházunk és gyülekezetünk
életét.
… „Alpha Kurzust”hirdetünk?
Ezekre az alkalmakra azokat a huszonéves fiatalokat várjuk, akik a
keresztyénség alapvető tanításaival, igazságaival szeretnének megismerkedni.
… a kedd délelőtti bibliaórára gyülekezünk?
Általában a Református Bibliaolvasó Kalauzban javasolt igék magyarázatát
osztjuk meg a jelenlévőkkel, és azok, mindennapi életünket alakító hatásáról
beszélgetünk.
… az asszonykör találkozik?
Az Asszonykör rendszeres és alkalmankénti, asszony-testvérekre „szabott”
eseményeiről, programjairól, vállalt feladatairól és azok megbeszéléseiről esik
szó.
… a foltvarró-kör tagjai találkoznak?
Az arra indíttatást érző testvérek, érdekes, ajándékozásra, lakásdíszítésre
alkalmas kézimunka-módszerekkel ismerkednek.
… az Idősek otthonában szolgálunk?
Az ott lakó, hívő testvérekkel mélyedünk el a Biblia, életkorukra, helyzetükre
vonatkozó tanításaiban.
… a felnőtt fiatalok bibliakörére kerül sor?
A 20-40-es korosztály képviselőivel beszélgetünk – igeszerűen – azokról a
kihívásokról, melyekkel nekik kell szembenézniük.
… a szerda esti, ifjúsági istentiszteletre mennek el a fiatalok?

az Egyetemi Lelkészség vezetésével, a 18-30 évesek, kötetlenebb formában,
istentiszteleten vesznek részt.
… az Indóház-téri átmeneti szálláson hirdetünk találkozást?
Azoknak az embereknek hirdetjük Isten szeretetét, akik a legkevésbé
tapasztalják meg az emberi együttérzést.
… a csütörtöki, zenés áhítatokon igényes muzsikát hallgatunk?
Rövid igemagyarázatot követően, a Szegedi Egyetem Konzervatóriumában
tanuló hallgatók klasszikus darabokat adnak elő vonós hangszereken, és
gitáron.
… gyülekezeti hittanórákon jelennek meg az iskolás gyerekek?
Tematikus, mégis: játékos felépítésű órák keretében ismerkedünk meg a
bibliai történetekkel, és azok útmutatásával.
… az úrvacsorás vasárnap előtt, bűnbánati istentiszteletet tartunk?
A hirdetett Ige üzenetén elcsendesedve, megtisztulást kérünk a közöttünk
lévő Szentlélek Istentől.
… kóruspróbát tartunk?
Kórusműveket tanulva, ismételve készülünk arra, hogy ily módon dicsérjük
Istent és hirdessük az evangéliumot.
… vasárnap, 10 órakor találkozunk a templomban?
Gyülekezetünk egyik legfontosabb eseményein veszünk részt: a felnőttek és a
gyermekek számára tartott istentiszteleteken. Ekkor dicsérjük együtt, a
legtöbben Istent, adunk hálát Jézusnak, és kérjük Szentlelket erőért,
türelemért, békességért, útravalóért.
… a vasárnapi istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk?
Különböző; művészettel, nemzetünkkel, hitünkkel, történelmünkkel
kapcsolatos előadásokon veszünk részt.
... vasárnap délután ifjúsági bibliaórát tartunk?
Együtt vannak a konfirmációra készülő, és a már konfirmált fiatalok. A
Bibliából vett történetek átbeszélgetése alapismereteket nyújt a konfirmáció
előtt állóknak, és megerősíti a már hitüket megvalló, gyakorló lányokat,
fiúkat.
… vasárnap esti áhítaton veszünk részt?
A délelőtti alkalomtól kissé eltérő „hangulatban” áldjuk Istent a mögöttünk
álló hétért, és kérünk erőt arra, ami előttünk áll.

