
Április 

 
1. Április 8. – Megjelenik a KÉZFOGÁS áprilisi száma 
2. Április 8. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel és kórusunk  

                              szolgálatával 
                  18:00 - Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

3. Április 8. 15:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel és kórusunk  
                              szolgálatával Mórahalmon 

4. Április 9. 10:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 
5. Április 15. – Szeretetvendégség a délelőtti istentisztelet után 
6. Április 16.16:30 – Presbiteri bibliaóra 
7. Április 17. – Az Asszonykör kirándulása Makóra  
8. Április 21. 9:00-13:00 – Takarítás a Református Temetőben 
9. Április 29. – Gyülekezeti ebéd a délelőtti istentisztelet után 
10. Április 29. – Orgonahangverseny az esti istentisztelet keretében 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imádkozzunk 

 
- azért, hogy minél többen felismerhessék a feltámadás csodáját; 
- azért, hogy tudjuk várni Jézus Krisztus dicsőséges visszatérését és 

a benne való feltámadásunkat; 
- azért, hogy Isten adjon helyet számunkra az ő egyházában, vagy 

ha már megleltük, adjunk hálát érte; 
- azért, hogy gyülekezetünket a békesség, szeretet és megértés 

hassa át; 
- betegeinkért, a gyászolók vigasztalásáért. 

Adjunk hálát meghallgatott imánkért. 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2012 április 8. 

4. szám 
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„Az apostolok pedig nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus 
feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon.” (ApCsel 4,33) 
 
„Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak 
zsengéje.” (1Kor 15,20) 
 

alóban feltámadt az Úr” (Lk24,34). Ezzel az örömteli hírrel 
üdvözölték egymást Jézus tanítványai a feltámadás estéjén. 
Ők az eseményt saját szemükkel látták. Azóta minden 

keresztyén reménységének ez a meggyőződés lett az alapja. Krisztus 
feltámadása nélkül nem lehetne semmilyen győzelmünk a gonoszon és a 
halálon. A feltámadás csodája a keresztyénség alapkérdése. Krisztus 
feltámadása isteni voltának a bizonyítéka. Ezt mondta Jézus: ”… én 
odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem” (Jn 10,17). Az ő 
feltámadása a mi jövőbeli feltámadásunknak is nagy ígérete. Így erősíti 
meg ezt Jézus: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, 
ha meghal is, él” (Jn 11,25). Isten életre kelti azokat, akik Krisztusban 
hunytak el, hogy egyesüljenek vele (1Thessz 4,14). A feltámadás 
gondolata talán félelmet kelt azokban, akik tagadják, de akik bizalmukat 
Jézus Krisztusba vetik, boldogan várhatják az Úr hatalmas hívó hangját, 
hogy az őhozzá tartozók – élők és holtak – örökre együtt legyenek Vele (1 
Thessz 4,17). 

Jézus Krisztus egyértelműen kijelentette, hogy minden ember fel fog 
támadni: egyesek az életre, mások az ítéletre (Jn 5,29). Ezért „Krisztusért 
kérünk, béküljetek meg az Istennel!” (2 Kor 5,20) 

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


Presbitérium és bizottságok 

A presbiterek három bizottságban dolgoznak. 
1. Missziói Bizottság tagjai: Csupor Dezső, Gellénné Kertész 

Erzsébet, Nemes Gábor, Sashegyi Tiborné, Szombathelyi Nóra.    

2. Építési Bizottság tagjai: Böjthe Pál, Horváth Attila, Kigyóssy Zsolt, 

Kováts Gábor, Köblös Endre, Oláh János, Szecsődi Gizella, 

Vesmásné Zákányi Ildikó. 

3. Temetői Bizottság tagjai: Gyarmati Lajos, Köblös Endre, Szász 

Sándor (önkéntes), Szecsődi Gizella 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hívogató 

Temetőtakarítás 
 

Kedves Testvérek!  - Április 21-én, szombaton, takarítást szervezünk a Bajai 
úti Református Temetőben. A tél hordalékát szeretnénk eltüntetni. 
Találkozunk délelőtt 9-kor a ravatalozó mellett. A helyszínen is lesznek 
szerszámok, de aki tud, hozzon magával gereblyét vagy seprűt. Mindenki 
erejének és idejének megfelelően dolgozhat 13 óráig. Szeretettel várunk 
mindenkit, nem csak reformátusokat, erre a tavaszi kerti rendrakásra. 
Hívogassatok! 

Temetői Bizottság 

 
 

Műhelytitkaink 
 

Vasárnap délelőttönként, amikor elfoglaljuk megszokott helyünket a 
templomban, az ünnepélyesség felemelő érzése jár át mindannyiunkat. Ennek a 
hangulatnak egyik összetevője a visszafogottság: a lelki készülődés 
bensőségessége, a csendes beszélgetés és háttérzeneként az új éneket tanuló 
gyülekezet hangja. A másik összetevője ennek az ellenkezője, a mozgalmasság: 
a szószék körül tüsténkedő szolgálattevők komoly arccal intézkednek, tesznek-
vesznek, az énekrendet helyezik ki, a hangosítást javítják, a szószék melletti kis 
ajtón ki-bejárnak. Az még követhető, hogy ezen az ajtón a lelkészek utcai 
ruhában lépnek be, és később palástban jönnek ki, de ennél többet nem látunk, 
nem tudunk. A szomszéd szoba a nagy átváltozások titkos helye lehet. 

Valóban, mi történik a lelkészváróban? Nagyon is egyértelmű – mint ahogyan 
a neve is mondja –: itt várakoznak a lelkészek az istentisztelet megkezdése előtt. 
Ennél azonban jóval sokrétűbb a szerepe. Ez a helyiség az elkövetkező 
szolgálat előszobája, a testi és lelki felkészülés helye. A lelkészeknek úgy kell 
megjelenniük a gyülekezet nyilvánossága előtt, hogy rajtuk és bennük minden 
rendben legyen, hogy semmi el ne terelje a hívek figyelmét. Itt rendezik 
öltözéküket, nagy gonddal öltik fel a palástjukat, tükörben ellenőrzik az 
összképet, ha kell, igazítanak hajukon, nyakkendőjükön, és még egy pohár vizet 
is megisznak. Ennél még fontosabb az aprónak tűnő részletek ellenőrzése: 
megvan-e az énekeskönyv, megvan-e a Biblia és – legfőképpen – meg van-e a 
prédikáció szövege/vázlata?  

Az is észrevehető, hogy a „titkok szobájába” nem csak a lelkészek mennek 
be, hanem a presbiterek is. Nem zavaró az ő jelenlétük a felkészülés izgalmas 
pillanataiban? Nem, sőt ellenkezőleg. Egyrészt, a baráti-testvéri beszélgetés 
oldja a feszültséget, másrészt, a legfrissebb gyülekezeti hírek ekkor cserélnek 
gazdát. Ami pedig nélkülözhetetlenné teszi a presbiterekkel való együttlétet, az a 
közös imádkozás. A gyülekezet választott képviselői közösen kérik Isten áldását 
az igeszolgálatra, az ige hirdetőjére, az ige befogadására. Ezzel a könyörgő-
megerősítő imával és – a presbiterek révén – a gyülekezet felhatalmazásával 
kezdik el lelkészeink szent szolgálatukat. 

Mi pedig, presbitérium és gyülekezet, velük vagyunk lélekben az istentisztelet 
előtt, az istentisztelet közben és az istentisztelet után. Ez a lelki közösség a 
gyülekezet összetartó ereje. 

Egy „titokkal” kevesebb. 
Nemes Gábor 

 
 

Pilinszky János: Passió 

 

Csak a vágóhíd melege, 
muskátliszaga, puha máza, 
csak a nap van. Üvegmögötti csöndben 
lemosdanak a mészároslegények, 
de ami történt, valahogy mégse tud 
véget érni. 

 


